Информационна клауза за съгласие за обработване на данните:
Администраторът на Вашите лични данни е Proseca Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa със седалище във Вроцлав [53-150 Вроцлав], ул.
Гайовицка 195, вписана в регистъра на предприемачи на Националния съдебен
регистър към Районния съд за Вроцлав-Фабрична, VI Фирмено отделение на НСР, под
номер KRS 0000708719, данъчен номер NIP 8943121170.
Вашите лични данни ще се обработват въз основа на даденото съгласие, за целите на
осъществяване на процеса на подбор, а при даденото отделно съгласие личните данни
ще се обработват също така с цел осъществяване на бъдещите процеси на подбор.
Личните данни могат също така да се обработват с цел реализация на директен
маркетинг на Администратора като неговият интерес със законово основание въз
основа на Вашето съгласие за получаване на търговска информация по електронен или
телефонен път. Благодарение на това съгласие можете да получавате информация за
най-новите и най-изгодните акции преди публикуването им на интернет-страница.
Данни за контакт на Инспектора по защита на данни: e-mail: daneosobowe@proseca.pl
Личните данни ще се обработват в рамките на време на подбора, а при даденото
отделно съгласие за потребностите на бъдещите подбори, те ще се съхраняват в рамките
на време на бъдещите подбори, обаче не по-дълго от 2 години. За реализация на
директен маркетинг личните данни ще се обработват до подаденото от Вас възражение.
Съгласието за обработване на лични данни може да бъде отменено във всеки един
момент, което не влияе върху законосъобразността на обработването, извършено въз
основа на това съгласие преди то да бъде отменено.
Имате право на достъп до съдържание на своите данни, право на тяхното поправяне,
отстраняване, ограничение на обработването, пренасяне на данни, право на подаване на
възражение.
Имате право да подадете жалба до Председателя на Управление по защита на лични
данни (PUODO), ако признаете, че обработване на отнасящите се до Вас лични данни
нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на лични данни от 27 април 2016
г. или повсеместно действащите разпоредби.
Вашите данни ще се обработват по автоматичен начин, в това число и във формата на
профилиране. Автоматизираното приемане на решения ще се състои въз основа на
приспособяване на притежаваните квалификации към предлаганото на Вас
предложение за работа и чрез електронните методи за подбор.
Получателите на Вашите лични данни са: лица, упълномощени от Администратора
(напр. работници, сътрудничащи лица), субектите, обработващи въз основа на договор
за доверяване на обработване на данни (напр. субекти, свързани с дружеството Proseca
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa със седалище във

Вроцлав, субектите, на които се предават данните за правилно осъществяване на
процеса на подбор; клиенти, търсещи опекун), субекти, които имат законов интерес от
обработване на данни.
Посочване на личните данни е доброволно, обаче е условие за Вашето участие в
процеса на подбор. Отменяне на съгласието прави участието в процеса на подбор
невъзможно.

