W związku obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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,
tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki
sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Wam
to ustalić.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Wzrok Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk (ADO).
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się mailowo
iod@dobry-wzrok.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących
podstawach:
a. przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którego
treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzw.
prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości
podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących
nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które
Pani/Pan może w stosunku do nas skierować. Niepodanie tych danych uniemożliwia
realizację ww. celów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty współpracujące z nami w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
umożliwiające zarządzanie naszym podmiotem, w tym zwłaszcza:
a.1) dostawcy usług teleinformatycznych,
a.2) dostawcy usług kurierskich i pocztowych,
5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Wystarczy
że skontaktuje się Pani/Pan z nami telefonicznie, mailowo iod@dobry-wzrok.pl lub odwiedzi
naszą placówkę.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 30 dni od zakończenia
rekrutacji na konkretne stanowisko lub
b. 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę na udział
w przyszłych procesach rekrutacji lub do momentu odwołania zgody,
c. jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy je do
momentu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po
upływie wyżej wymienionych okresów, a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, dane są
usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli
Pani/Pan chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, to prosimy o kontakt telefony,
mailowy iod@dobry-wzrok.pl lub osobisty w naszej placówce.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że ich przetwarzanie narusza ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan przesłać do nas dokumenty aplikacyjne, to prosimy o zamieszczenie
w nich klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobry Wzrok Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……. 1 .
lub
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobry Wzrok Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……. 2 i przyszłe rekrutacje.

1 Proszę wpisać stanowisko, na które jest składana aplikacja
2 Proszę wpisać stanowisko, na które jest składana aplikacja

