KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Aman Sp. z o. o., z siedzibą przy ul.
Kazimierzowskiej 85 lok. 33, 02-518 Warszawa (adres biura: ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa). Można się z nami
skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 836-57-52,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@aman.com.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Aman Sp. z o.o. można się skontaktować mailowo, przesyłając
korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali wyłącznie w celu:
• niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych
niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie
wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych
danych dodatkowych,
• wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku
wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub
obrona przed roszczeniami.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami na podstawie umów
powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:
• hostingowych,
• dostawcy oprogramowania,
5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• 3 miesięcy – ze względu na kwestie roszczeniowe w przypadku danych niezbędnych do przeprowadzenia
procesu rekrutacji,
• do czasu odwołania zgody (nie dłużej niż 3 miesiące), w przypadku danych dodatkowych zawartych w CV,
• do czasu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż 12 miesięcy.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą
przetwarzanie jest czynność zmierzająca do zawarcia umowy,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem
uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości aplikowania do pracy.
Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez Aman Sp. z o.o. do przyszłych rekrutacji, prosimy
o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Aman Sp. z o.o., z
siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85 lok. 33, 02-518 Warszawa oraz przez podmioty współpracujące na podstawie umów
powierzenia, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez Aman Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji.

