Informacja dla kandydatów do pracy
1. W przypadku aplikowania na nasze oferty pracy lub wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego
w inny sposób, informujemy Cię, że administratorem Twoich danych osobowych będzie
„OLIMP LABORATORIES” Sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie 109/C, 39-200 Nagawczyna,
kontakt: 14 680 32 00, dalej „Spółka”.
2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail:
iodo@olimp-labs.com
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu
rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych,
z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku nałożonego na nią
przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez
Ciebie danych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy, do których należy
„OLIMP LABORATORIES” sp. z o.o.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres
1 roku od pozyskania od Ciebie danych.
6. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
sprzeciwu. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych.
7. Możesz w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia
procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być
przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji. Jeżeli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV w naszej
bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez
„OLIMP LABORATORIES” Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę,
kontaktując się z nami pod adresem iodo@olimp-labs.com

