PCC synergies at work

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ilekroć niżej mowa o RODO
należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27.04.2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE
L119, s.1)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest : PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.,
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ulicy Szkolnej 15.
2. Cele i podstawy przetwarzania
1) Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu Twojego zatrudnienia u nas, realizacji naszych
obowiązków i uprawnień jako podmiotu rekrutującego do pracy.
2) Podstawą przetwarzania Twoich danych są:
 Przepisy obowiązującego prawa (w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy);
 Podstawę przetwarzania Twoich danych stanowi też nasz uzasadniony interes gospodarczy
w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji, odpowiedniego
poziomu zatrudnienia i jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego funkcjonowania
prowadzonej przez nas działalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podstawą
przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące używanych adresów, daty
urodzenia, zdjęcia, dane dotyczące przebiegu zatrudnienia i wykształcenia, zainteresowań i
dodatkowych umiejętności.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane będą powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z PCC Energetyka
Blachownia Sp. z o.o., którym zlecamy wykonywanie usług związanych z obsługą informatyczną,
prawną, medycyną pracy.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.
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6. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowujemy do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
7. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
 prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);p
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie)).
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: ochronadanychpcceb@pcc.eu, lub
używając tradycyjnej poczty wyślij żądanie pod adres wskazany w pkt 1. Możesz również zgłosić się
bezpośrednio do nas w siedzibie naszej spółki. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień
będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie wiązało się z
odmową udziału w procesie rekrutacji.
9. Informacja o źródle danych
Ty jesteś źródłem danych, które przetwarzamy.
10. Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

