KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest GP People z siedzibą w Toruniu, ul. Kościuszki 71 oraz powiazana osobowo Remedy Sp. z o.o.
z siedzibą w Łubiance, ul. Toruńska 6. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów jest odrębnym
Administratorem Danych Osobowych. Wyrażanie zgody upoważniające GP People Sp. z o. o. do
przetwarzania będzie zezwoleniem na dokonywanie takiej samej czynności przez spółkę powiązaną
osobowo.
2. Celem zbierania danych jest realizacja procedury tej rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
3. Celem zbierania danych jest realizacja procedury kolejnych rekrutacji. Dane osobowe będą
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Celem zbierania danych analitycznych i statystycznych jest monitorowanie i poprawa jakości usług
świadczonych przez Administratora, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
osoby, której dane dotyczą jak i uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający
na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz lepszego ustalania
preferencji klientów Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw
prosimy o przesłanie wiadomości na adres: e-mail: IODO@gppeople.pl
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procedury rekrutacji. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w rekrutacji.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać przekazaniu do naszych partnerów i klientów
biznesowych.
8. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa
trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

