INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla kandydatów na współpracowników
(umowa cywilnoprawna)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osó b izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, ż e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spó łka Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spó łka”). W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należ y kontaktować się pisemnie na adres
Spó łki.
2. Administrator przetwarza Pań stwa dane osobowe w celu prowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego, w tym:
- Wypełnienia obowiązku prawnego ciąż ącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli obrony
przed roszczeniami i odpowiedzialnoś cią (w tym administracyjną lub karną), zapewnienia kadry
posiadającej kompetencje (w tym wykształcenie, kwali ikacje, doś wiadczenie) niezbędne do
wykonywania pracy okreś lonego rodzaju lub na okreś lonym stanowisku.
W pozostałych przypadkach Pań stwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pań stwa zgody
(art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO). Przy czym samo przesłanie aplikacji i zgłoszenie
woli udziału w rekrutacji uważ ane jest za wyraż enie zgody na udział w danej rekrutacji.
Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Pań stwa dane osobowe będą takż e przetwarzane na
potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji.
Na podstawie zgody Pań stwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spó łkom z Grupy ZPR w
celu zaproponowania Pań stwu udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spó łki.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeż eniem, ż e w przypadku, gdy przetwarzanie
okreś lonych danych osobowych (np. zawartych w zaś wiadczeniach) jest wymagane przepisami prawa,
niepodanie tych danych na etapie rekrutacji moż e skutkować brakiem moż liwoś ci dalszego
uczestniczenia w naborze na dane stanowisko.
4. Odbiorcami Pań stwa danych osobowych mogą być podmioty ś wiadczące usługi na rzecz
administratora (min. usługi IT, obsługę prawną). W przypadku wyraż enia zgody, Pań stwa dane
osobowe mogą zostać przekazane innym spó łkom z Grupy ZPR, będącym osobnymi administratorami
danych. Wó wczas otrzymają Pań stwo stosowną informację.
5. Pań stwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do
prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na któ re Pań stwo aplikują. Po zakoń czeniu rekrutacji, dane
osobowe kandydató w, któ rzy nie zostaną wybrani są niezwłocznie usuwane. W przypadku gdy dalsze
przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu obrony przed roszczeniami, będą one
przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub czasu zakoń czenia postepowania sądowego.
W przypadku wyraż enia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych (w tym
przyszłych) rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłuż ej jednak
niż przez 2 lata. Jeż eli w tym czasie wezmą Pań stwo udział w innej rekrutacji, Pań stwa dane osobowe
będą przetwarzane na zasadach opisanych powyż ej.

6. Przysługuje Pań stwu prawo: ż ądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania
nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, ż ądania usunięcia danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia danych osobowych.
7. Przysługuje Pań stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. W dowolnym momencie przysługuje Pań stwu moż liwoś ć wycofania zgody na przetwarzanie Pań stwa
danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pań stwa zgody).
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnoś ć z prawem przetwarzania danych osobowych, któ re
miało miejsce przed wycofaniem zgody, z tym zastrzeż eniem, ż e wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych na etapie rekrutacji będzie uważ ane za ró wnoznaczne z rezygnacją z udziału w
rekrutacji.
9. Pań stwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym pro ilowania. Dane osobowe nie będą ró wnież przekazywane do pań stw trzecich, ani organizacji
międzynarodowych.

* W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV
następujących zgód:

Wyrażam zgodę na przekazanie przez spółkę Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych innym spółkom z Grupy ZPR w celu umożliwienia mi udziału w
rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez spółkę Murator IBS sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na potrzeby mojego udziału w innych (w tym w przyszłych)
rekrutacjach.
* Informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami.

