CLAUZĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare dispozițiile Ordonanței(UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și
abrogarea Directivei 95 / 46 / CE (denumită în continuare "GDPR").
În legătură cu cele de mai sus, potrivit art. 13 alin. 1 și par. 2 GDPR, vă informăm că:
1.

Administratorul datelor cu caracter personal

Administrator al datelor cu caracter personal este Grupul Medipe ( în continuare „Grupul
Medipe” sau „Coadministratori”), care funcționează pe bază de coadministrare. Mai multe
informații despre Grupul Medipe puteți regăsii aici: http://medipe.pl/ochrona-danychosobowych/
2.

Inspectorul pentru Protecția datelor cu caracter Personal
Grupul Medipe a desemnat un Inspector pentru Protecția datelor cu caracter personal, care
poate fi contactat în toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin
intermediul poștei electronice pe adresa iod@medipe.com
3.

Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi procesate în scopuri legate de derularea procesului actual de
recrutare. În cazul în care sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri
legate de desfășurarea viitoarelor procese de recrutare, datele dvs. personale vor fi, de
asemenea, prelucrate în scopuri legate de desfășurarea viitoarelor procese de recrutare
4.

Baza juridică pentru procesarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 par. 1 lit. b) GDPR - în cadrul
datelor necesare pentru luarea de măsuri înainte de încheierea Contractului. În ceea ce privește
datele care depășesc datele necesare pentru a lua măsuri înainte de încheierea contractului,
baza legală pentru prelucrare este consimțământul dumneavoastră, adică art. 6 par. 1 lit. a)
GDPR - în cazul datelor normale cât și art. 9 par. 2 lit. a) GDPR - pentru date din categorii
specifice.
5.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor dvs. personale ar putea fi:
a)

Clienții Coadministratorilor;
b) Furnizorii Coadministratorilor, în special entitățile furnizoare de servicii medicale,
juridice, de protecție, informatyce, de transport și traininguri;
c) Partenerii Coadministratorilor a căror sarciă este obținerea de clienți;

d)
6.

Entitățile legate de Coadministratori prin capital sau personal.

Perioada de stocare a datelor

Datele dvs. personale, procesarea cărora are loc în vederea desfășurării procesului actual de
recrutare, vor fi păstrate pe durata procesului de recrutare. Datele dvs. personale, a căror
prelucrare are loc în vederea efectuării viitoarei recrutări, vor fi procesate pentru o perioadă
de cel mult 3 ani.
7. Informații cu privire la drepturile conferite
Aveți dreptul la:
a) accesul la conținutul datelor dvs.;
b) rectificarea datelor;
c) ștergerea datele;
d) limitarea procesării datelor;
e) transferul de date,
f) ridicarea de obiecții.
8.

Dreptul de a retrage acordul

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza consimțământului (articolul
6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), aveți, de asemenea, dreptul să vă retrageți acordul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza acordului dat înainte
de retragere.
9.

Dreptul de a ridica obiecții

Aveți dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal, dacă decideți că prelucrarea datelor dvs. personale cu privire la dvs. încalcă
prevederile GDPR.
10.

Furnizarea benevolă a datelor
Furnizarea datelor dvs. personale :
a) în ceea ce privește datele cu caracter personal, a căror prelucrare are loc în baza art. 6
par. 1 lit. b) GDPR este necesară în scopul desfășurării proceselor de recrutare.
b) în ceea ce privește datele cu caracter personal, prelucrarea cărora are loc pe baza
consimțământului, adică art. 6 par. 1 lit. a) GDPR și art. 9 par. 2 lit. a) GDPR este voluntar,
iar nefurnizarea acestor date nu are consecințe negative pentru dvs.

11.

Automatizare și profilare

Datele dvs. nu vor fi procesate în mod automat și nu vor fi profilate.

