
„Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o tym że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest NITSTAL Sp. z o.o. (ul. Żelazna 18, 87-100 Toruń);

2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  w kolejnych  naborach  kandydatów  na
pracowników  NITSTAL  Sp.  z  o.o.  (ul.  Żelazna  18,  87-100  Toruń)  na  podstawie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

3. dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłuższy niż 3 lata
od ich zebrania;

5. osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia
danych  jest  równoznaczne  z rezygnacją  z udziału  w procesie  rekrutacji
prowadzonym przez  NITSTAL Sp. z o.o.  (ul.  Żelazna 18, 87-100 Toruń). Ponadto
przysługuje  jej  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej
danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten
organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi
dotyczy  wyłącznie  zgodności  z prawem  przetwarzania  danych  osobowych,  nie
dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe,
jednak  jest  warunkiem  umożliwiającym  ubieganie  się  o przyjęcie  kandydata  do
pracy w NITSTAL Sp. z o.o. (ul. Żelazna 18, 87-100 Toruń);

8. w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania”.


