DOKUMENT INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem danych osobowych jest WXCA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie/WXCA Group sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 18 lok. 62, kod pocztowy 00-028, adres e-mail: wxca@wxca.pl, tel. + 48 22 120
19 00 („Administrator”).

CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATA
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez Administratora dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego na
podstawie zgody Kandydata - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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”) oraz na podstawie art.
221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym.
Dane osobowe Kandydata mogą być przetwarzane również w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu
Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jeżeli roszczenia te
dotyczą rekrutacji prowadzonej przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane Kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody
Kandydata na wykorzystywane jego danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane
przez okres 12 miesięcy.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 dostawcom usług kadrowo-płacowych,
 dostawcom usług informatycznych,
 podmiotom zapewniającym obsługę prawną Administratora,
 innym odbiorcom, jeśli ujawnienie im danych okaże się niezbędne dla realizacji uzasadnionego prawnie interesu
Administratora lub wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, decyzji administracyjnej lub
orzeczenia sądowego.
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
Kandydat ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przeniesienia.
Dane Kandydata przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Oświadczenie o cofnięciu zgody
lub zgłoszenie sprzeciwu wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na odpowiednie adresy
Administratora podane powyżej.
Kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

skargi

do organu nadzorczego

jeśli, jego zdaniem,

Podanie danych przez Kandydata jest dobrowolne ale warunkuje uczestnictwo w postępowaniu rekrutacyjnym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału Kandydata w rekrutacji.
PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie
zamierza również przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, a w razie
takiej konieczności Kandydat zostanie o tym zamiarze poinformowany.

