Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do danych przetwarzanych przez: PEAC (Poland) sp.
z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, adres e-mail: iod@peacfinance.pl (dalej zwana PEAC
Poland) jako administratora danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) (dalej
zwanego RODO) i skierowana jest do kandydatów do pracy, którzy przesłali swoją aplikację, jako osoby
zainteresowane podjęciem współpracy.
Dziękujemy za przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych, zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. ochrony danych
osobowych w związku postępowaniem rekrutacyjnym.
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli ciążącego na nas obowiązku prawnego
zgodnie z w art. 221 §1 Kodeksu pracy w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu. Ponadto ze względu
na rekrutację na specjalistyczne stanowisko dodatkowo: wykształcenia, przebiegu zatrudnienia, umiejętności i posiadanych
kwalifikacji), na podstawie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – art. 6 ust. 1 lit.
b RODO. Dodatkowo na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie podania szerszego zakresu danych osobowych, niż
te określone powyżej. Zgoda ta będzie rozumiana, jako bezpośrednie działanie – po zapoznaniu się z treścią tego obowiązku polegające na dobrowolnym przesłaniu do nas dokumentów aplikacyjnych. Zgodę tą można zawsze wycofać w tym celu wystarczy
wysłać do nas e-maila na adres: iod@peacfinance.pl. Zgodnie z art. 7 RODO informujemy, iż odwołanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku braku zgody na przetwarzanie
danych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (zaznaczonej w CV), informujemy, iż dane zostaną usunięte po zakończeniu
bieżącego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zostały zamieszczone dane określone w art. 9 RODO
(np. został opisany stan zdrowia, poglądy polityczne, itp.) poprosimy o udzielnie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 9 ust.
2 lit. a RODO. Ze względu na fakt przynależności Administratora do Grupy PEAC Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi upoważnieni pracownicy, podmioty powiązane z nami kapitałowo oraz wchodzące
w skład
Grupy
PEAC
(więcej
na
ten
temat
w
polityce
ochrony
danych:
https://www.peacfinance.pl/cms/pl/rd_poland/datenschutzerklaerung_3.jsp). Dostęp mogą również uzyskać podmioty uprawnione
na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, a także wspomagające nas w czynnościach: prawnych, dostawcy usług
IT (w tym hostingowych) i inni.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zapewniamy wysoki poziom
ochrony Pani/Pana danych osobowych mając wdrożone odpowiednie środki zabezpieczeń, np. podpisane standardowe klauzule
umowne wewnątrz Grupy PEAC. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane organizacji międzynarodowej.
4. Podane przez Państwa danych osobowych w zakresie art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału
w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy. Udzielenie zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacji jest całkowicie dobrowolne.
5. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
do sprostowania danych osobowych (ich aktualizowania, poprawiania, itp.), na podstawie art. 16 RODO;
do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianą/zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO;
do ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli kwestionuje Pani/Pan poprawność swoich danych), na podstawie art. 18 RODO;
do otrzymania powiadomienia o realizacji żądań, szczególnie w zakresie: prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, na podstawie art. 19 RODO;
do przenoszenia danych osobowych (jeżeli dane osobowe Pani/Pana zostaną wprowadzone do naszego systemu
informatycznego i będziemy dysponować odpowiednią technologią umożliwiającą realizację prawa), na podstawie art. 20
RODO;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO;
do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, na podstawie art. 22 RODO;

Zakres możliwości realizacji tych praw został uregulowany przepisami RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo:
➢

przejrzystej (zrozumiałej) komunikacji z administratorem w zakresie RODO, na podstawie art. 12 RODO;

➢
➢

informacji na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO i art. 14
RODO;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki
2 jeśli uzna Pani/ Pan, że przetwarzane przez nas dane osobowe narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności.
Pani/Pana dane osobowe nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. PEAC (Poland) sp. z o.o. szanując Państwa prawa i zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa wyznaczyła specjalistę ds.
ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@peacfinance.pl lub listownie
PEAC (Poland) sp. z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań. Zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą weryfikacji
tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

