Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji Grupy Ghelamco w Polsce
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119.1; dalej „RODO”) informuję, że:
1.

2.
3.

4.

Administratorem danych osobowych pozyskanych od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji prowadzonym
dla Grupy Ghelamco w Polsce jest Ghelamco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa (dalej zwana „Administratorem” lub „Pracodawcą”) z siedzibą w Warszawie przy Placu
Europejskim 1, 00-841 Warszawa.
Możesz skontaktować się z Administratorem w sprawie danych osobowych pisząc na adres: rodo@ghelamco.pl.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Administratora są przepisy regulujące nawiązanie i przebieg
Twojego zatrudnienia u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy Tobą a Pracodawcą (dalej
zwana „Umową”), w tym przepisy kodeksu pracy, przepisy o ubezpieczeniach społecznych oraz przepisy
podatkowe, jak również udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
Administratora.
W procesie rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów:
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6.
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8.

9.

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacje o wykształceniu i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Inne dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym, w tym wszelkie dane kontaktowe (tj. adres email, numer telefonu, datę urodzenia), które nam kandydat przekazał. Podanie tych danych jest całkowicie
dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w procesie rekrutacyjnym, jednakże w przypadku
niepodania danych kontaktowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, Administrator mieć utrudniony
kontakt z kandydatem w procesie rekrutacyjnym.
Inne dane osobowe pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane
w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat
posiadanych kwalifikacji). Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i korzystne dla kandydata. Ich
niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może wpłynąć na możliwość
dokonania przez Administratora pełnej oceny przydatności Twojej osoby do pracy na stanowisku, o które
aplikujesz.
Dane uzyskane przez Administratora w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz kontroli
dostępu do pomieszczeń, w których prowadzone są spotkania rekrutacyjne. Podstawą przetwarzania tych
danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, polegający na konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Podanie tych danych jest konieczne do wstępu na teren
pomieszczeń zajmowanych przez Administratora.

Prosimy o nie przekazywanie nam w procesie rekrutacji jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub danych
biometrycznych). Jeśli takie dane zostaną nam przekazane, będą one niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod
uwagę w procesie rekrutacyjnym.
Twoje dane osobowe przekazane Administratorowi w procesie rekrutacji mogą być przekazywane podmiotom,
z którymi Administrator zawarł umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa
powyżej, takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy,
a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczącej wyniku
procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami.
Twoje Dane osobowe przekazane Administratorowi w procesie rekrutacji będą przechowywane przez cały okres
trwania procesu rekrutacji,
Jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Twoich
danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 2 lat
od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie
decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie
trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu Art. 45 ust. 2
RODO albo na podstawie stosownej umowy, zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez
Komisję Europejską.
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Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W zakresie Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia takiej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, powołanego na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych przez
odpowiednie organy państwowe. Aktualnie organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

