OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
PRACĘ, PRAKTYKI I STAŻE
Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000140787, NIP: 522-10-22-327, REGON:
011184514, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, (dalej jako: „Esri Polska”), tel. (22) 749-8700, email: esri@esri.pl, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, iż:
- podane dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji, tj. podjęcia działań wykonywanych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, kontaktowania się
z Panią/Panem w związku z podejmowanymi działaniami;
- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Esri Polska, w tym dla celów związanych z wymogami
stawianymi przez prawo pracy;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim wynika to z przepisów
prawa pracy; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy;
- podane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę w
zakresie, w jakim przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie znajduje
oparcia w powyższych podstawach (np. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych);
- w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do
wzięcia udziału w rekrutacji; niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu
wzięcia udziału w rekrutacji;
- przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
- przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, w
przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę; wycofanie zgody ;
- przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Esri Polska.
Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres:
rekrutacja@esri.pl

-

-

-

**
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub
wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
w przypadku gdy wyraziła/ził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu
złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody w tym zakresie; po tym czasie dane będą
przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy
prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
podane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Esri
Polska, w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych;
Pani/Pana dane mogą być jedynie przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
dostawcy usług rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

