Informacja dla osoby rekrutowanej

CWW S. Cetera, M. Węgrzyn Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-072) przy ul. Włodkowica 10/11, jako administrator danych
osobowych (dalej: „administrator” lub „kancelaria”), informuje Panią / Pana, że:
1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją do pracy
w Kancelarii CWW na podstawie Pani / Pana zgody tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Zgodę może
Pani / Pan cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby
przyszłych rekrutacji – będą przechowywane przez okres 5 lat.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
nie będzie ich wykorzystać na potrzeby procesu rekrutacji do pracy w Kancelarii CWW.
4. Pana / Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora,
zobowiązanych do zachowania poufności tj. firmie odpowiedzialnej utrzymywanie i
serwisowanie serwerów i systemów informatycznych oraz firmie odpowiedzialnej za
niszczenie dokumentacji.
5. Przysługuje Pani / Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
określonych w Artykule 17 oraz Artykule 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
6. Może Pani / Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail rodo@cww.pl lub
pod numerem telefonu tel.: (+48) 71 780 76 00.
Kancelaria CWW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji najbliższego procesu rekrutacji, zgodnie z
artykułem 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
……………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych, zgodnie z artykułem 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
……………………………………………..
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