W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec kandydatów w procesie rekrutacji
organizowanym przez Amicus Stanisław Mazurek informujemy że :
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy Informację dotyczącą przetwarzania
Państwa danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą
główną w 02-001 Warszawa ul. Al.Jerozolimskie 83/31
2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować z nami j za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Amicus Stanisław Mazurek Al. Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa oraz e-mail:
rodo@amicus.com.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu
zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych
rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.
2. Jednocześnie informujemy iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
3. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest
niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia (zgoda nr 1 poniżej). Wyrażenie zgody na
przetwarzanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2 poniżej) nie jest
obowiązkowe, jeżeli jej Państwo nie wyrażą, nie będziemy przetwarzać Państwa danych w
przyszłych procesach rekrutacyjnych.
5. Państwa dane będą w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.”
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w
procesie rekrutacji. Mogą Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą
główną Al. Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Jeżeli chcą Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach,
prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o
poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Amicus Stanisław Mazurek
z siedzibą główną Al. Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa w celu realizacji przyszłych
procesów rekrutacyjnych.”

