KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych w procesie rekrutacji jest spółka pod firmą:
WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000442834, o kapitale zakładowym w wysokości
249 000,00 zł, NIP: 712-327-51-00, REGON: 061453435;
2) dane kontaktowe do Administratora, to:
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
tel.: +48 81 444 64 80, e-mail: rodo@wikana.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe, w zakresie danych ujętych w regulacji art. 221 Kodeksu pracy,
przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę
z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w zakresie danych innych
niż ujęte w regulacji art. 221 Kodeksu pracy, które podał Pan/Pani w CV, łącznie
z wizerunkiem utrwalonym w zdjęciu, na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do końca procesu rekrutacji, to jest do dnia
wyboru kandydata do pracy lub ogłoszenia, że rekrutacja zostaje zamknięta mimo braku
wyporu kandydata, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przechowywanie Pana/Pani
dokumentów aplikacyjnych po okresie rekrutacji na przyszły nabór, a Administrator z tej
zgody skorzysta;
5) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności
z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze, zwłaszcza po wyborze
Pana/ Pani kandydatury;
6) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust. lit. a) RODO) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem;
7) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej Pana/Pani
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych,
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w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa oraz obsługi działalności Administratora, to jest.:
a) usługodawcom,
b) niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy,
notariusze lub audytorzy;
c) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom
publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
8) dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora są dostępne zdalnie dla
pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez
Administratora dostępami i upoważnieniami;
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
celu podanego w pkt 3) powyżej;
11) w sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw o jakich
mowa w pkt 5) można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres email:
rodo@wikana.pl, jak i w formie papierowej na adres podany w pkt 2);
12) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób
zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania;
13) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z późn. zm.), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
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