INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
- dla osób biorących udział w REKRUTACJI
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, przekazuję informację o przetwarzaniu danych osobowych:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy 26 250 000,00
zł (w całości wpłacony), NIP: 8320003932, Regon: 730001900. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych w osobie Pani Marty Krajewskiej,, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
(adres email: iod@wartasa.com.pl). Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy
napisać do nas:
 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl
 lub na adres siedziby Administratora tj. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym dane do kontaktu, o ile zostaną podane) w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019, 1040 t.j)., a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych procesach
rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pozostałe dane osobowe podane dobrowolnie (np.
wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej w formie wyraźnego działania tj.
poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i podanie tych danych nie ma wpływu na możliwość
udziału w procesie rekrutacji. Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
Administratora. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit.
a) RODO.
Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym otrzymywania ich kopii), prawo
do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Administratora. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w procesie rekrutacji mogą być wyłącznie podmioty
uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe. Nie przekazujemy
danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas trwania
procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu a po tym okresie zostaną zniszczone w
sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1
roku. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
Zastrzegamy sobie jednak prawo przetwarzania danych po cofnięciu zgody jeżeli przepisy prawa obligują nas do
retencji danych.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego, w tym w podejmowania decyzji i nie
będą profilowane.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

