INDEX – Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stawowa 5/7
40-095 Katowice
tel. 32 781 83 41
e-mail: biuro@indexpolska.com.pl
www.indexpolska.com.pl
NIP: 634-25-58-122

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego obecnie organizowanego przez:
INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o., Sp. K.
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Index-Agama Wojciech Więcek

Data: _____________________

Podpis kandydata: __________________________

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez:
INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o., Sp. K.
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Index-Agama Wojciech Więcek

Data: _____________________

Podpis kandydata: __________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
1. Administratorem danych osobowych jest:
INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o., Sp. K.
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Index-Agama Wojciech Więcek
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony
e-mail – iod@indexpolska.com.pl

Danych

Administratora

możliwy

jest

pod

adresem

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.
4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach
prawa pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO a w pozostałym zakresie na podstawie
zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w każdym momencie;

b) w przypadku wyrażenia na to zgody przez osobę której dane dotyczą – prowadzenia przyszłych
procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda ta może być odwołana w każ dym momencie;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby, której
dane dotyczą w obecnym, lub w przypadku wyrażenia na to zgody, również przyszłych procesach re krutacji.
6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego;
b) w przypadku wyrażenia na to zgody przez osobę której dane dotyczą – na potrzeby przyszłych
procesów rekrutacji; do momentu wycofania tej zgody jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, jedynie
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie
stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

