KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest AppVerk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531041,
posiadająca NIP: 7792426071.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dpo@appverk.com
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie
niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych
wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby uwzględnienia Twojej aplikacji w przyszłych
procesach rekrutacji na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
Okres przetwarzania
Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie do
trzech miesięcy po zamknięciu procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych
rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia udzielenia tej zgody.
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak
przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne.
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informacje dodatkowe
Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału
w procesie rekrutacji.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.

