INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ RAKS SP. Z O.O.
Administratorem danych jest Raks Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 51, w
Warszawie (kod pocztowy: 03-812), Tel 22 517 73 33 adres e-mail: praca@raks.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Raks Sp. z o.o. zgadzasz się na przetwarzanie przez
Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoja zgoda jest dobrowolna.
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię,
nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w
innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Jeżeli nie chcesz, abyśmy
przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym z
Raks Sp. z o.o. oraz nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Raks Sp. z o.o. danych osobowych
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez 6 miesięcy, a przy zgodzie na udział w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem praca@raks.pl
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