Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Gdynia

Informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie:
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: AREX).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
 przez e-mail: biuro@arex.pl


telefonicznie: 058-344-35-40

Współadministratorami Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są Spółki WB Group:
1) WB Electronics SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.);
2) Flytronic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice);
3) Radmor SA z siedzibą w Gdyni (ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia);
4) MindMade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Plac Konstytucji 3, 00-647 Warszawa);
5) PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Plutonu Torpedy 27A, 02-495 Warszawa);
6) 3City Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Abrahama 1A lok. 5.05, 80-307 Gdańsk).
Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu
na realizację Twoich uprawnień.
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;


ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;



wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę –
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b)

Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz
nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

c)

Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy
uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne
do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Nie będziemy przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Twojej sprawie, a także
nie będziemy profilować danych osobowych.
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3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które
aplikujesz. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji,
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 firmom świadczącym usługi informatycznego wsparcia systemów ERP oraz systemu kadrowo-płacowego
(AX-ERP),


naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług IT – przekazanie takie odbywa się na podstawie zawartych z AREX umów dot. przetwarzania danych.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.
f.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
– w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g.

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy
przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych,
które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście
motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na nasz adres korespondencyjny lub adres email.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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