
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
Fleksograf Studio Prepress M. Malengowska K. Malengowski spółka jawna

1. Administratorem  danych  osobowych,  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  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 ( zwanego dalej „RODO”), jest Fleksograf
Studio Prepress M. Malengowska K. Malengowski spółka jawna z siedzibą w Drużynie (zwana
dalej „Fleksograf”), z którą można się skontaktować:

 pisemnie, pod adresem: ul. Taborowa 39, 62-053 Drużyna

 telefonicznie pod numerem: 61 898 30 16
 za pomocą poczty elektronicznej: administracja@fleksograf.com.pl

2. Fleksograf przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i  nazwiska,  imion rodziców, daty

urodzenia,  miejsca  zamieszkania,  adresu  do  korespondencji,  wykształcenia  i  przebiegu
dotychczasowego  zatrudnienia,  w  celach  związanych  z  przeprowadzeniem  procesu
rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 kodeksu pracy i w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. 

3. Dane  osobowe  inne  niż  wymienione  w  punkcie  2,  a  przekazane  w  CV,  formularzu
rekrutacyjnym,  liście  motywacyjnym  czy  innych  przekazanych  dokumentach,  są
przetwarzane  przez  Fleksograf  na  podstawie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
udzielonej przez kandydata do pracy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych są wspólnicy Fleksograf, upoważnieni pracownicy Fleksograf.
Fleksograf  może  przekazać  dane  osobowe  odpowiednim  organom  publicznym,  realizując
obowiązki wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia
rekrutacji,  a  po jego ustaniu przez okres do 3  lat  dla  celów przeprowadzania  przyszłych
procesów rekrutacyjnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu  prawo dostępu do
treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia wynikające z
obowiązujących przepisów prawa. 

7. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych
osobowych przez Fleksograf, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 77 RODO). 

8. Podanie  przez Państwa  danych osobowych w postaci  imienia i  nazwiska,  daty  urodzenia,
miejsca  zamieszkania,  wykształcenia  oraz  przebiegu  dotychczasowego  zatrudnienia  jest
warunkiem  wzięcia  udziału  w  danym  procesie  rekrutacyjnym.  W  pozostałym  zakresie
podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Fleksograf  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.

10.Fleksograf nie  dokonuje  profilowania  w  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych
osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na
Państwa prawa.


