KLAUZULA INFORMACYJNA
W PROCESIE REKRUTACJI
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO). Szanując Pani/Pana prywatność oraz
dbając o to, aby wiadomo było kto i w jaki sposób przetwarza
Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Labplus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres siedziby ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki
Wrocławskie, wpisana do KRS za numerem
0000405168, NIP 8943036926, Regon 021784650.
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych za
pośrednictwem e-maila rodo@labplus.pl lub listownie
na adres siedziby Administratora.
3. Mają Państwo prawo w szczególności do dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania
ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich
przetwarzania, do żądania ograniczenia przetwarzania
danych, a także do ich przenoszenia czy usunięcia.
Podjęcie na Państwa wniosek tych czynności nie wyłącza
zgodności
z
prawem
wcześniej
dokonanego
przetworzenia.
4. Zawsze mogą Państwo wnieść skargę do Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają
Państwo, że Administrator nie przestrzega należycie
ochrony danych osobowych czy w inny sposób
nieprawidłowo je przetwarza.
Instrukcja zgłoszenia zastrzeżeń dostępna na stronie
www.labplus.pl/rodo.
5. Państwa dane osobowe przekazane na Formularzu
rekrutacyjnym lub w dokumentach rekrutacyjnych
będą przetwarzane w celu rekrutacji lub za Państwa
zgodą w przyszłych rekrutacjach, w celach
handlowych, marketingowych lub udziału w
postępowaniach ofertowych.
6. Podanie przez Państwa danych jest:
a) konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i wynika z
przepisów prawa np. art. 22(1) kodeksu pracy lub
ustaw szczególnych;
b) dobrowolne w zakresie, w którym wymagana jest
Państwa zgoda np. w celu przedstawiania ofert
współpracy, udziału w postępowaniach ofertowych.
Zgoda może być wyrażona dorozumianie, jeżeli przekażą
Państwo dane niekonieczne, dobrowolnie.
7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest
niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie
przed zawarciem umowy (kontakt rekrutacyjny),
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO: na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody w zakresie załączenia danych
niekoniecznych lub wyrażenia zgody na marketing
usług, promocję, przesyłanie ofert pracy, newsletter;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na
Administratorze np. obowiązek archiwizacyjny;

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: jest to niezbędne ze względu
na ważny interes Administratora lub osób trzecich np.
marketing własnych produktów Administratora.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) te podmioty, które zajmują się rekrutacją i obsługą
administracyjną biura;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych do udziału w postępowaniach
ofertowych, odbiorcami danych osobowych będą
podmioty realizujące procedurę ofertową;
Katalog procesorów, czyli podmiotów, które działają
na Państwa danych na zlecenie Administratora lub,
które te dane pozyskują w zakresie realizacji zleceń, jest
otwarty. Administrator na bieżąco aktualizuje listę tych
podmiotów i udostępnia dane osobowe Państwa,
wyłącznie gdy jest to konieczne. Prowadzi także
okresowy audyt procesorów.
9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do
państw trzecich, czyli krajów, które przez UE nie są
uważane za gwarantujące ochronę danych osobowych
na poziomie unijnym, w związku z zawarciem przez
Administratora umów z dostawcami usług
zewnętrznych np. usług dla biznesu od google,
administratorem serwera, którzy dopuszczają
możliwość transgranicznego przesyłu danych, w tym
poza obszar EU i EOG.
W takiej sytuacji Administrator zawsze weryfikuje zawarcie
przez dostawcę usług umów o standardowych klauzulach
umownych z podmiotem znajdujących się w tym kraju
trzecim, gdzie Państwa dane osobowe będą się znajdować,
zgodnych ze wzorem Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010
r. w sprawie standardowych klauzul umownych
dotyczących
przekazywania
danych
osobowych
podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w
krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako
dokument nr C(2010) 593) (2010/87/UE). Na stronie
internetowej
Administratora
www.labplus.pl/rodo,
zamieszczono informację o prawach osób, których
dotyczy przekazanie danych do państw trzecich, a także
krajów spoza EU i EOG gwarantujących standard ochrony
danych
osobowych
oraz
zawarto
informację
o standardowych klauzulach umownych zawartych przez
dostawców usług, w dokumencie Polityka prywatności
Labplus Sp. z o.o.
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas
rekrutacji lub do momentu wycofania zgody lub
istnienia interesu Administratora np. w celu ochrony
roszczeń.
11. Dane uzyskane za Państwa zgodą są dobrowolne
i odmowa ich podana nie wpływa na udział w
rekrutacji.
Zgody dobrowolne można wycofać w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania już dokonanego.

*Brak potwierdzenia otrzymania klauzuli informacyjnej nie oznacza nie wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych. Wystarczającym jest
wykazanie, że osobie, której dane się pozyskuje przekazano te informacje lub udostępniono możliwość zapoznania się z informacją o administrowaniu.

Zgody dobrowolne.

Szanowni Państwo, poniżej zamieściliśmy zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ich udzielenie jest dobrowolne i nie wpływa
na proces rekrutacji. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i zaznaczenie odpowiedzi, brak odpowiedzi rozumie się jako nieudzielenie
zgody.
Uwaga: jeżeli chcesz żebyśmy z Tobą współpracowali w przyszłości, przy nowych projektach to wyrażenie zgody na
wykorzystanie Twoich danych w przyszłych zapytaniach ofertowych i w nowych rekrutacjach, pozwoli na rozważenie
Twojej kandydatury w nowym zleceniu Spółki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach złożonych w procesie rekrutacji,
zwłaszcza tych, które nie były wskazane przez Administratora jako konieczne w procesie:
tej rekrutacji:
□ TAK
□ NIE
przyszłych rekrutacji:
□ TAK
□ NIE
Zgoda na wykorzystanie danych do postępowań ofertowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora moich danych osobowych:
imię, nazwisko, uprawnienia zawodowe (ukończone szkoły, kwalifikacje zawodowe), wizerunek - podane w dokumentachrekrutacyjnych
w celach związanych z postępowaniami ofertowymi Labplus Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie będę
zgłoszony jako potencjalny wykonawca lub osoba zaangażowana w projekt.
□ TAK

□ NIE

__________________________________________________________
miejscowość, data, czytelny podpis

