KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MarDruk Opakowania sp. z o.o., sp.k., z siedzibą w
Andrychowie 34-120, ul. Krakowska 83c.
Informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać u Inspektora Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji w firmie MarDruk
Opakowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
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 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STANOWISKO PRACOWNICZE
W związku z dobrowolnym przystąpieniem do udziału w procesie rekrutacji w firmie MarDruk Opakowania sp.
z o.o., sp.k., ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przekazanie pisemnego
oświadczenia woli osoby, której dane dotyczą na adres: MarDruk Opakowania sp. z o.o., sp.k., ul. Krakowska 83c, 34120 Andrychów.

*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 danych osobowych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem, danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
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