Polityka prywatności Havier
Havier jako Administrator danych osobowych
Havier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, ul.
Jasnogórska 27, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677826,
NIP 5732881899 będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych dalej.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Havier Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
42-202, Jasnogórska 27. Dane zbierane są i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Jakie Dane przetwarzamy?
Biorąc udział w procesie rekrutacji lub podejmując zatrudnienie w Havier wyrażasz zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są nam niezbędne do sporządzenia umowy z Tobą lub do
zaprezentowania Twojej Kandydatury potencjalnym Pracodawcom.
Gdy dojdzie już do zatrudnienia możemy też przetwarzać również kategorie danych osobowych Pracowników
uznawane za wrażliwe. Gromadzimy te dane tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy jest to konieczne w celach
kadrowych lub prawnych. Są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe wykorzystujemy w procesie rekrutacji. Możemy je wykorzystać w rekrutacji
wewnętrznej czyli podczas gdy szukamy kogoś do naszego Zespołu Havier lub też zewnętrznej, czyli gdy
prowadzimy proces rekrutacji dla naszych Klientów. W tym przypadku gromadzimy Twoje dane aby
zaprezentować Twoją Kandydaturę być może przyszłemu Pracodawcy. Natomiast dane naszych Pracowników
gromadzimy w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej.

Jak chronimy Twoje dane?
Havier dokłada wszelkich starań i chroni Twoje dane osobowe poprzez odpowiednie środki techniczne,
fizyczne i organizacyjne, w celu zachowania poufności i ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
zniszczeniem lub utratą.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie:
▪
▪
▪
▪

Twojej dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez Ciebie,
Zostałeś naszym Pracownikiem i jesteś jedną ze stron, na przykład umowa o pracę,
Jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Havier,
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Havier.
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Twoje prawa:
Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub zmienienia. W każdej
chwili masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W tym celu prosimy o kontakt z Havier.

Jak się z nami skontaktować?
Jeśli masz dodatkowe pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji o naszej polityce prywatności
prosimy o kontakt z naszym biurem Havier:
Ul. Jasnogórska 27 42-202 Częstochowa lub pod adresem mailowym biuro@havier.pl
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