INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Niniejszym informuję, że podane przez Pana/Panią związku z procesem rekrutacji dane osobowe –
takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg
dotychczasowego zatrudnienia - będą przetwarzane i administrowane przez Filharmonię im. Artura
Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON:
000279226 do celów związanych z rekrutacją. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi prowadzenie procesu rekrutacji z uwzględnieniem
Pana/Pani osoby.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO.
Posiada Pan/Pani prawo do:
1/ dostępu do treści swoich danych osobowych,
2/ sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,
3/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4/ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
Nie posiada Pan/Pani prawa do:
1/ przenoszenia swoich danych osobowych,
2/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane jedynie na czas procesu rekrutacji – za wyjątkiem sytuacji,
w której zostanie nawiązany stosunek pracy. W takim przypadku Pana/Pani CV zostanie włączone do
akt osobowych. Przed nawiązaniem stosunku pracy otrzyma Pan/Pani wszelkie informacje dotyczące
przetwarzania
danych
osobowych
przez
pracodawcę.
Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane
operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Inspektorem ochrony danych osobowych tel.: 517-562-083, e-mail: m.maciejewska@sobczakmaciejewska.pl.
Ewentualne późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność
ich przetwarzania przed jej wycofaniem.
Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Administratora zajmujący się rekrutacją (dział kadr).
Administrator nie przewiduje udostępniania ani powierzania Pana/Pani danych osobowych podmiotom
trzecim przed ewentualnym zatrudnieniem.
Okres retencji danych wynosi dwa lata, licząc na koniec roku kalendarzowego, w którym upływa
dwuletni termin.

