OBOWIĄZEK INFORMACYJNY I ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Złożenie przez Ciebie aplikacji oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie
danych osobowych w niniejszym procesie rekrutacyjnym, w tym przesłania do Ciebie prośby
o wyrażenie anonimowej, dobrowolnej opinii o jakości realizowanej rekrutacji.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej S-I). Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych w S-I: inspektorochronydanych@s-i.pl
W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy dane wymagane przepisami prawa oraz inne
dane: przekazane przez Ciebie, uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym z testów,
w których uczestniczyłaś/eś i innych zastosowanych w trakcie spotkań rekrutacyjnych metod
weryfikacji kompetencji i umiejętności. Dane te będą służyły do ustalenia Twoich kompetencji
i umiejętności i ich oceny pod kątem spełnienia wymagań na stanowisko, o które się ubiegasz.
Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w celu przesłania
do Ciebie prośby o wyrażenie anonimowej, dobrowolnej opinii o jakości realizowanej
rekrutacji– na podstawie przepisów prawa (obowiązek prawny administratora danych), a dla
danych, których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa - na podstawie Twojej zgody,
przez okres:
•
•

do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział,
1 roku od złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w
przyszłych rekrutacjach,

Podanie danych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i
przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem prawnym. Podanie innych danych jest
dobrowolne.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
•
•

podmiotom przetwarzającym, które współpracują z Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w
prowadzeniu rekrutacji lub świadczącym pomoc prawną,
podmiotom obsługującym na nasze zlecenie nasze systemy teleinformatyczne lub
udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz ich podwykonawcom.

Masz prawo do:
•
•
•
•
•
•

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie
przed jej cofnięciem,
żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Światłowód Inwestycje Sp.
z o.o.,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od
podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. W celu skorzystania z wyżej wymienionych
praw możesz przesyłać wniosek listownie na adres: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub na adres e-mail inspektorochronydanych@s-i.pl .
Jeśli będzie to konieczne, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na uwierzytelnienie w celu sprawdzenia, czy masz prawo do złożenia wniosku.
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

