Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U. L 119 z
4.5.2016, str. 1—88) zwanego dalej RODO informujemy, że:
Administrator danych: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bonifraterskiej 17 (zwane dalej „C.H.Beck”).
Kontakt: W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem
e-mail: daneosobowe@beck.pl lub pod adresem:
Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17.
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana
aplikacji w procesie rekrutacji i możliwości podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją.
Podstawy prawne przetwarzania:
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes C.H.Beck – rekrutowanie pracowników,
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 221 § 1 KP.
Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby
upoważnione przez C.H.Beck do prowadzenia obsługi kadrowej oraz przez osoby upoważnione do
udziału w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
poprawiania ich i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez C.H.Beck i możliwości podjęcia
dalszych działań związanych z rekrutacją.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1
miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie
pisemnej (mailowej) informacji w Dziale Personalnym C.H.Beck, co nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
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