CLAUZĂ DE INFORMARE
PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În data de 25 mai din anul 2018 intră în vigoare prevederile Regulamentului Parlamentului
European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si circulație a acestor date, precum
și abrogarea Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit
în continuare „RGPD”).
În legătură cu cele de mai sus, potrivit art. 13 al. 1 și al. 2 RGPD, vrem să vă informăm că:
1.Administratorul datelor cu caracter personal
Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este: MM Sp.z. o o. cu sediul în Wrocław (54432) pe str. Strzegomska 236A, înscrisă în Registrul Antreprenorilor realizat de Registr ul
Național Judiciar de Judecătoria pentru Wrocław- Fabryczna, secția a VI-a Comercială a
Registrului Național Judiciar sub numărul KRS 0000468193, având număr CIF/NIP
8943047232 și REGON 367423590 în continoare (ADMIN).
2.Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal
ADP a numit Autoritatea pentru protecția datelor (denumită în continuare „IOD”), care în
numele său supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebăric u
privire la modul și domeniul de aplicare al procesării datelor dvs. personale, precum și
drepturile care vă revin, vă puteți contacta cu Autoritatea pentru protectia datelor prin adresa
de e-mail: daneosobowe@medipe.com.
3. Scopul procesării datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal vor fii procesate, în următoarele scopuri:
a) recrutare pentru postul de îngrijitoare;
b) realizarea contractului, al cărui scop este prestarea serviciilor de îngrijire;
c) prestarea serviciilor de îngrijire pentru clienții ADMIN;
d) comericale și de marketing;
e) realizarea statisticelor;
4. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în lipsa încheierii anterioare a
unui contract de prestări de srevicii cu ADMIN, este art 6, al. 1 lit. a al RGPD, precum și art.9
al. 2 lit.a, conform căreia prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului expimat.
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul încheierii unui contract
de prestări de servicii cu ADMIN, este art 6, al.1 lit.b RGPD, precum și art. 6, al. 1 lit. a.
5. Administratorii datelor cu caracter personal
Administratorii datelor dvs. cu caracter personal pot fii:

a)clienții ADMIN;
b) furnizorii ADMIN, în special operatorii care furnizează servicii de transport, asigurare, HRcontabilitate, IT, juridice și de formare;
c) partenerii ADMIN care se ocupă de gestionarea clientiilor ADMIN;
d) entități legate între ele personal cât și prin capital.
6. Perioada de stocare a datelor
Datele dvs. su caracter, al căror prelucrare este efectuată în scopul realizării contractului de
prestări servicii, vor fii stocate pe durata contractului încheiat, cât și în momentul încheier ii
acestuia în scopul îndeplinirii obligațiilor care reies din prevederiile legi și investigarea oricărei
neînțelegeri reieșite din acesta, maxim 10 ani de la finalizării executării contractului. Datele
dvs. cu caracter personal, al căror prelucrare are loc în alte scopuri, vor fii stocate până la
acordarea consimțământului, maxim 10 ani de la începerea prelucrării datelor cu caracter
personal.
7. Informații despre drepturile dvs.
Aveți dreptul la:
a) acces la datele dvs.;
b) corectarea datelor;
c) ștergerea datelor;
d) restricții privind prelucrarea datelor;
e) dreptul de a transfera datele;
f) dreptul de a se opune;
8. Dreptul de a retrage consimțământul
Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără influențe asupra legalității
prelucrării, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.
9. Dreptul de a depune o plângere
Aveți dreptu de a depune o plângere prin Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor Cu
Caracter Personal, dacă considerați, că datele dvs. cu caracter personal încalcă prevederile
RGPD.
10. Furnizarea datelor cu caracter personal cu consimtământul dvs.
Furnizarea datelor cu caracter personal cu consimtământul dvs,, fiind necesar să luați parte la
procesul de recrutare, și să primiți informații complete despre ofertele noastre.
11. Înregistrarea automată și crearea de profiluri
Datele dvs. nu vor fi procesate în mod automat și nu vor fi profilate.

