
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Miło nam jest powitać Ciebie jako potencjalnego członka naszego zespołu - spółki AdReM Nieruchomości Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 24A/34 (02-703 Warszawa). Aplikując przekazujesz nam swoje dane

osobowe, na podstawie których będziemy oceniać Twoją kandydaturę względem Naszych oczekiwań. Udostępnione

przez Ciebie  informacje  w  tym zakresie  są  nam niezbędne  do  przeprowadzania  rekrutacji i  dokonania  wyboru

właściwej  osoby na wolne stanowisko pracy.  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa

(ustawa  kodeks  pracy art.  221 par.  1)  oraz nasz  prawnie  uzasadniony interes w  zakresie potwierdzenia innych

kwalifikacji  niezbędnych  na  danym stanowisku  pracy.  W sytuacji,  gdy  udostępniasz  Nam inne  informacje  niż

wskazane w ogłoszeniu lub przesyłasz nam aplikację w sytuacji, gdy nie prowadzimy postępowania rekrutacyjnego

podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Twoja zgoda. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania udzielonej

zgody  w  dowolnym  momencie  pisząc  do  nas  na  wskazane  poniżej  dane  teleadresowe.  

Zebranych danych osobowych nie będziemy przekazywać do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz

nie będą one podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Możemy udostępnić dane osobowe

podmiotom współpracującym z Nami na podstawie podpisanych stosownych umów np. firma hostingowa lub innym

odbiorcom,  ale  wyłącznie  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa lub  na  podstawie  Twojej  zgody.  

Co do zasady dane osobowe przetwarzane w związku na potrzeby rekrutacyjne będziemy przechowywać przez

okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania/otrzymania dokumentów lub w przypadku, gdy na dokumencie

aplikacyjnym wyrazisz nam taką  zgodę - przez  okres  dłuższy  w związku z  innymi  planowanymi  postępowaniami

rekrutacyjnymi. W  szczególnych  przypadkach  np.  uwzględnienia  Twojego  sprzeciwu  na  przetwarzanie  danych

osobowych lub wycofania udzielonej zgody, dane osobowe zostaną przez Nas usunięte przed określonym czasem.  

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Masz prawo do żądania od Nas dostępu do

danych  oraz  ich  sprostowania  w  tym  wydania  ich  kopii,  ograniczenia  przetwarzania  

w zakresie wskazanym we wniosku. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, które wynika z prawnie

uzasadnionego  interesu  Administratora,  dotyczy  to informacji,  które  nie  wynikają  

z przepisów prawa (ustawa kodeks pracy), a które zostały wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym jako konieczne na

określonym  stanowisku  pracy.  W  sytuacji  wniesienia  skutecznego  sprzeciwu  masz  prawo  do  usunięcia  tych

danych. Swoje żądanie dotyczące realizacji  praw możesz wnieść do nas w dowolnym momencie na udostępnione

poniżej dane teleadresowe.

  

W sytuacji, gdy uznasz nasze postępowanie za niewłaściwe lub naruszające Twoje prawo do prywatności, zawsze

możesz  wnieść  skargę  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  tego  typu  działania (www.uodo.gov.pl). 

Nasze dane teleadresowe: 

Administrator  danych  osobowych: AdReM  Nieruchomości  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Warszawie (02-703)

ul. Bukowińska24A/34 

Adres e-mail: ochronadanychosobowych@ad-rem.com.pl

Numer telefonu: 22 245 00 05 

mailto:ochronadanychosobowych@ad-rem.com.pl

