
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie  z  art.  13  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dn.  27  kwietnia  2016r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. 

     Zgromadzone dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnego i  przyszłych* procesów rekrutacji  
-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r., oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity z czerwca 2018r.).

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3. Dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowaniu).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż
przez 2 lata od daty przekazania danych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),  jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

7. W razie  potrzeby lub wątpliwości  w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych może
Pani/Pan  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Vet-Agro  Sp.  z  o.o.,  drogą  mailową:  
odo@vet-agro.pl, telefonicznie: +48 504 267 186, 81 445 23 57, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: Vet-Agro Sp. z o.o.,  ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy
(wzór obowiązujący przy składaniu aplikacji w Vet-Agro Sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a    Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,
(Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) -  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32,  20-616 Lublin,  
na potrzeby aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

Imię i nazwisko (czytelnie): …………………………………………………………………………………….

Data: …………..………………………..                               Podpis: ………………………………………….  

*w zależności od zakresu udzielonej zgody, niepotrzebne skreślić.
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