KLAUZULA
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydatów na pracowników Solace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solace Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w (80-434) Gdaosku, ul. Danusi 2A/1 (KRS:0000331950,
NIP:5833071601, REGON:220795153).

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
aplikowane stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody;

3)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, bądź innego rodzaju odbiorców;

4)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakooczenia rekrutacji na dane stanowisko
pracy, zaś w przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach przez okres 2
lat od wpłynięcia aplikacji do Solace sp. z o.o.

5)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu
zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania listownie na aktualny adres
siedziby Spółki lub elektronicznie na adres e-mail:kontakt@solace.pl.
Uszczegółowienie informacji dotyczących praw kandydata na pracownika:
-

Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji
m.in. jakie jej dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz
uzyskania ich kopii.

-

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą
może wskazad zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane
nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują
podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem.
Prawo do usunięcia danych może byd zrealizowane w przypadkach, gdy nie ma podstaw
prawnych do przetwarzania danych.

-

Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymad w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Spółki.
Wniosek o przeniesienie danych może złożyd osoba, której dane dotyczą. Informacja
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przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
-

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że
wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych
np. Solacesp. z o.o.nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich
przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych.
Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego
rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu
ich przetwarzanych.

-

Prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba,
której dane dotyczą informuje Solace sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych.
Może Pani/Pan zwrócid się do Solace sp. z o. o. z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych,
czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

-

Prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyd sprzeciw wobec przetwarzania
danych.
W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosid się do Solace sp. z
o.o. lub przesład wniosek na aktualny adres siedziby Solace sp. z o.o. listownie lub drogą
elektroniczną: kontakt@solace.pl
Solace sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia
wpłynięcia wniosku - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych
w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostad przedłużony
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądao.
W terminie miesiąca od otrzymania żądania Solace sp. z o.o. informuje osobę, której dane
dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

6)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na aplikowane stanowisko lub dla celów przyszłych
rekrutacji, o ile Pani/Pan wyraził/a taką zgodę.
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