Obowiązek informacyjny
Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi
warunkami:

- administratorem danych osobowych jest ACLAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom;
- podstawą przetwarzania danych osobowych Kandydata podanych w aplikacji przesłanej
w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam
niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej
nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane
podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- Kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie
określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- Kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji
zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem
przepisów prawa;
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może
być wymagane do procedowania przesłanej przez Kandydata aplikacji lub włączenia
aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
- Kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w każdym czasie;
- nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji
z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego
oraz przez okres 1 miesiąca po jego zakończeniu, bądź też do czasu wycofania zgody
na ich przetwarzanie.
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