KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATA DO PRACY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem danych osobowych jest OT PORT GDYNIA SP. Z O.O., ul. Indyjska 13,
81-336 Gdynia, NIP: 586-10-42-037, REGON: 190888535, KRS: 190888535 wchodząca w skład
Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty:
http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@otpg.pl lub
korespondencyjnie:
OT PORT GDYNIA SP. Z O.O.
ul. Indyjska 13
81-336 Gdynia
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1
Kodeksu Pracy) w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane
jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Państwa dane będą
również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz jeżeli wyrazi
Pani/Pan na to zgodę przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje lub do
czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników OT
Port Gdynia Sp. z o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z
zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej
umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być
również udostępnione podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji lub przyszłych
rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani/Pana danych
osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na
adres korespondencyjny: ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia, e-mail: iod@otpg.pl.

7)

W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Indyjska 13,
81-336 Gdynia, e-mail: iod@otpg.pl
.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu
o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu
rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

