KLAUZULA INFORMACYJNA
Panek S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208
1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Panek S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej
208 (zwana dalej: „Administratorem”).
2. Czy jest wyznaczony Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora.
- przez adres e-mail: iodo@panek.eu
3. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie następujących celów:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy –
czyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia,
danych kontaktowych wskazanych przez Ciebie, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do podjęcia przez Administratora działań na Twoje
żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na ten cel również w
związku z ciążącym na Administratorze obowiązku prawnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomej zgody w
zakresie danych innych, niż wymagane przez przepisy prawa i wskazane powyżej (np. wizerunek w
dokumentach aplikacyjnych);
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora polegającego na obronie przed Twoimi ewentualnymi
roszczeniami, mogącymi powstać w przyszłości z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.
4. Jakie są przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, z tym, że niepodanie danych
osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
5. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody
na dalsze rekrutacje, Twoje dane osobowe na ten cel będziemy przetwarzali nie dłużej niż rok od momentu
wyrażenia przez Ciebie zgody na ten cel. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny
do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z okresu przedawnienia
roszczeń
6. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z
mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające
dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
określonego w pkt 3,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
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f. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w
tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.
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