SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW
DO PRACY W: FIZJOMED PRYWATNE CENTRUM OSTEOPATII I FIZJOTERAPII
W KRAKOWIE / KATOWICACH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja
2018r., informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjomed Sp. z o .o. Sp. k.
z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 101A, 30-209 Kraków / Animus Sp. z o. o.
Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 101A, 30-209 Kraków;
• kontakt do inspektora ochrony danych w Fizjomed Sp. z o. o. Sp. k. oraz
Animus Sp. z o. o. Sp. k.: iod.krakow@fizjomed.com.pl.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do pracy na stanowisku, na które
Pani/Pan aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) i f) oraz art. 88 RODO);
• wykorzystać je przy rekrutacji na stanowiska, na które będziemy rekrutować
w przyszłości pod warunkiem, że udzielona została przez Panią/Pana wyraźna
i dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z art.
6 ust. 1 pkt. a) RODO);
• dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile w okresie przetwarzania
Państwa danych powstaną roszczenia, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana
kandydaturą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dla
celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Fizjomed Sp.
z o. o. Sp. k. / Animus Sp. z o. o. Sp. k. jako administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
• Przepisy prawa pracy regulujące dane, których przyszły pracodawca może wymagać
od kandydata na pracownika i potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie
następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO i art. 88 RODO w zw. z art. 221
§ 1 kodeksu pracy).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście
motywacyjnym, jeżeli zdecydujecie się Państwo na przekazanie nam danych innych
niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach rekrutacji
na stanowiska, na które będziemy rekrutować w przyszłości (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt. a) RODO).
• Prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.
f) RODO).
Okres wykorzystania Państwa danych osobowych:
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez
okres ograniczony wyrażoną przez Panią/ Pana zgodą.
• W przypadku, gdy udzielona została przez Panią/Pana wyraźna i dobrowolna zgoda
na wykorzystanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych
przez Fizjomed Sp. z o. o. Sp. k. / Animus Sp. z o. o. Sp. k., dane osobowe będą
przechowywane przez okres 3 lat.

