Klauzula informacyjna dla Kandydata (art.13 RODO)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia
2016 (Dz. Urz. UEL 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Havier Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w 42 – 202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 27,
biuro@havier.pl
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane do celów związanych z
procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000.)
3. Pani/Pana dane mogą być udostępnione do innych podmiotów Havier Sp. z o.o. oraz
potencjalnym Pracodawcom, współpracującym z Havier Sp. z o.o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadku określonych w RODO.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi punktami i przyjęłam/przyjąłem do
wiadomości.

__________________________

Podpis Kandydata

Havier Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 27, 42-202 Częstochowa

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w CV przez Havier Sp. z o.o. do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1000)
TAK
NIE
Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym
Pracodawcom, z którymi współpracuje Havier Sp. z o.o. w celu związanym z przedstawieniem
im mojej kandydatury w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych z udziałem mojej
osoby.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przyszłymi
procesami rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz.1000)
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Havier Sp. z o.o. na mój numer telefonu oraz na adres
mailowy znajdujący się w bazie Havier Sp. z o.o. wiadomości sms i wiadomości email, które
będą informowały o dostępnych ofertach pracy, prowadzonych rekrutacjach oraz
organizowanych spotkaniach i wydarzeniach przez Havier.
TAK
NIE

___________________________
Podpis Kandydata

Havier Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 27, 42-202 Częstochowa

