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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sanok Rubber Company S.A.,
ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 Sanok Rubber Company S.A., ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok
 e-mail: IOD@SANOKRUBBER.PL
Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Sanok
Rubber Company S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dane kandydatów do pracy mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych tj.
podmiotom świadczącym usługi wsparcia rekrutacyjnego, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe
przechowywane będą przez okres 3 lat.
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 Sanok Rubber Company S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten 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.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Sanok Rubber Company S.A.
a. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sanok Rubber
Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz
oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu
o pracę.
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

b. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sanok Rubber
Company S.A. ul. Przemyska 24; 38-500 Sanok, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a także
w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sanok Rubber Company S.A. oraz oświadczam, że zapoznałem się
z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę.
.......................................................
Podpis kandydata do pracy
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