Jesteśmy firmą z tradycją i doświadczeniem. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas,
że nie wystarczy być – należy przede wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. Jeśli chciał(a)byś
dołączyć do grona naszych pracowników, wyślij swoje CV na adres: erzonca@gamrat.com.pl
Przed wysłaniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Gamrat” S. A. z siedzibą w Jaśle,
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w „Gamrat” S. A. można się kontaktować za
pomocą adresu e-mail: inspektor@gamrat.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko,
na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku
z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są przepisy Kodeksu Pracy, które
ustalają zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym
przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy
obowiązek
je
udostępnić
na
podstawie
obowiązujących
przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji, a w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na
potrzeby
przyszłych
rekrutacji
przez
okres
1
roku.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych
osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby
rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby
przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na
które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się
Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do
treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody uniemożliwia
wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu
przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym
prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż
moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych.
(Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji).

