Klauzula informacyjna dla Uczestnika procesu rekrutacji
Zgodnie z artykułem 13 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
(Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, informujemy
że:
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do
prowadzenia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, pozwalającego w efekcie
końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Spółka SKG S.A. z siedzibą w BielskuBiałej, Aleja Armii Krajowej 336. Pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych
osobowych można kierować do Administratora pisemnie na powyższy adres bądź
elektronicznie na adres : owa@skg.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również - w przypadku wyrażania
Pana/Pani zgody - także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą
przeprowadzone przez SKG S.A. Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacjom międzynarodowym.
4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 22¹ kodeksu pracy oraz
art. 6 ustępu 1 litera a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a
także wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie –
jeżeli taka została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem i może nastąpić
w formie pisemnego oświadczenia złożonego na wyżej podany adres Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu
rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona przez Panią/Pana aplikacja, a w razie
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla celów
przyszłej rekrutacji - do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie
dłużej jednak niż przez rok.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Klauzula zgody – CV
Kandydaci do pracy proszeni są o dołączenie do CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez SKG S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej, Alej Armii Krajowej 336, w celu realizacji procesu rekrutacji”.
Klauzula zgody – przyszłe nabory
Jeśli kandydat chce brać udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o
dopisanie następującej klauzuli:
„Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę SKG
S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 336, w celu realizacji przyszłych
procesów rekrutacyjnych”.

