Klauzula informacyjna dla celów oceny zdolności, umiejętności i kwalifikacji
do wykonywania usług na rzecz Plantin spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie zgodna z
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plantin spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca
16, KRS: 0000705557, tel. (12) 643-15-20 / adres e-mail biuro@in-vitro.pl (dalej AD),
2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest
Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych
osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia
działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12)
643-15-20 oraz 790261111 (Dział Kadr),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do dokonania
wyboru odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na rzecz Plantin spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością spółki komandytowej czynności na podstawie odpowiedniej umowy
cywilnoprawnej,
b. przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych celem informowania Pana/Pani o
prowadzonych przez AD poszukiwaniach odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na
rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej czynności na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody (cel określony zostanie szczegółowo w treści
zgody).
4) Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. umowa cywilnoprawna – przetwarzanie potrzebne do zawarcia m.in. umowy o dzieło,
umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług w zakresie następujących danych: imię
(imiona) i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu czynności danego rodzaju,
b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w CV lub w liście motywacyjnym,
jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane osobowe niż wymienione powyżej;
c. uzasadniony interes Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej
– w zakresie danych zebranych podczas rozmowy z przedstawicielem AD i wyników
testów prowadzonych celem weryfikacji Pana/Pani umiejętności i kwalifikacji; AD ma
uzasadniony interes w tym by sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne
do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą do wykonywania czynności określonych
przez AD.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim
umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT).
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6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych
spowoduje niemożność oceny Pani/Pana zdolności, umiejętności i kwalifikacji, a tym samym
uniemożliwi dokonanie oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą do wykonywania
czynności na rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich podania do:
a. czasu zakończenia przez AD poszukiwań osoby odpowiedniej do pełnienia na jego rzecz
czynności w drodze ogłoszenia, na które Pani/Pan udzielił odpowiedzi
lub
b. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w zakresie danych osobowych, na których
przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę),
c. w przypadku podania danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji
nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy, chyba, że wcześniej zgoda została odwołana.
8) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w
zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 1 lub
adres e-mail daneosobowe@in-vitro.pl,
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych
danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD
Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na
podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może
Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te
dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to
technicznie możliwe.
9) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych
Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 2. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są
uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres
każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów
prawa.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem:
https://giodo.gov.pl/579
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11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowych.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie wpływające na Pana/Panią nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
13) AD informuje, że w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o poszukiwaniu
osób do świadczenia danych czynności, na żadnym etapie poszukiwania odpowiednich osób
nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla celów oceny zdolności, umiejętności i
kwalifikacji do wykonywania usług na rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie. Informacje w niej zawarte są dla mnie jasne i
zrozumiałe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w CV/liście
motywacyjnym przez Plantin spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z
siedzibą w Krakowie, zgodnie z informacją zawartą w punktach powyżej.
Potwierdzam odebranie jednego egzemplarza klauzuli informacyjnej.

……………………………………………
(Data i podpis odbierającego informację)
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