KLAUZULA INFORMACYJNA – art.13 RODO –
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Realizując obowiązek wynikający z przepisu zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”),
oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
KGHM Metraco Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 59-220 , ul. Św. M. Kolbe 9, adres do korespondencji:
59-220 Legnica, ul. Rycerska 24, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94,
REGON: 390503954, kapitał zakładowy 96.105.000 PLN, kapitał wpłacony 96.105.000 PLN.
2. Inspektor ochrony danych.
W Spółce KGHM Metraco S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym w razie jakichkolwiek
wątpliwości
związanych
z
przetwarzaniem
Pani/Pana
danych
można
się
skontaktować
w następujący sposób:
- listownie na adres korespondencyjny Spółki KGHM Metraco S.A.: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica,
- na adres e-mail: iod@metraco.pl,
- po numerem telefonu: 76 8667797.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach weryfikacji Państwa pod kątem ewentualnego
zatrudnienia (rekrutacja), na stanowisko: Specjalista ds. Rozliczeń Handlowych w Dziale Rozliczeń
w KGHM Metraco S.A., które obejmują:
a) wykonywanie obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO);
b) kwestie archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);
c) ewentualne ustalenie/dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1
lit. f RODO).
4. KGHM Metraco S.A. będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia oraz inne, dobrowolnie wskazane przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych.
5. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
6. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas weryfikacji Państwa pod kątem ewentualnego
zatrudnienia (rekrutacji) na stanowisko wskazane w ust.3, tj. maksymalnie do 30.06.2022 r. lub,
w przypadku wpisu do Bazy Kandydatów, przez okres 12 miesięcy, licząc od daty złożenia przez
Panią/Pana oświadczenia o wpisie do Bazy Kandydatów.
9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) przenoszenia danych;
d) usunięcia danych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
członkowskiego, któremu podlega administrator,
- ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku w którym przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy
przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania
umowy.
Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa
zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.
10. Przekazywanie danych poza EOG.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”).
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zlec wykonanie określonych usług podmiotom
mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane
jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których
decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi
podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG możecie Państwo
żądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych
zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany
w niniejszej informacji.

Data: ……………………………………….

Podpis:…………………………………………….

