SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY W CADM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów do pracy, w oparciu o przepisy art.
13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy wymagane prawem
informacje.

Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych Kandydata (dalej: „ADO”) jest CADM Automotive spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 1C, 31-148 Kraków, KRS:
000042015. Kandydat może skontaktować się z ADO w następujący sposób:
1) listownie na adres: CADM Automotive Sp. z o.o., ul. Lindego 1C, 31-148 Kraków
2) poprzez e-mail: info@cadm-a.com
3) telefonicznie: + 48 12 397 21 82
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”). Jest to osoba, z którą Kandydat może
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można skontaktować się
w następujący sposób:
1) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o.,
ul. Lindego 1C, 31-148 Kraków
2) poprzez e-mail: iod@cadm-a.com
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane aby:
1) ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje (lub na które
w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja);
2) ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Kandydat
aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja);
3) wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszej firmie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy o pracę
oraz obowiązki prawne ciążące na ADO (art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) w zakresie
następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO);
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2) zgoda Kandydata na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych, w tym w szczególności w CV oraz Liście motywacyjnym (o ile takie
dokumenty były załączane do aplikacji), jeżeli w tych dokumentach były zawarte dane
wykraczające poza dane określone w punkcie 1) powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez ADO – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników
(ewentualnych) testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby
sprawdzić umiejętności i zdolności Kandydata – jest to niezbędne do oceny czy Kandydat
jest odpowiednią osobą do świadczenia pracy na stanowisku, na które rekrutujemy (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)
Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na
rzecz ADO usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług
informatycznych, w tym poczty elektronicznej. ADO może udostępnić dane osobowe jedynie
podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe Kandydata mogę również zostać udostępnione podmiotom wewnątrz grupy
kapitałowej Groclin S.A. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane Kandydata to:
a) CADM Automotive GmbH, Irschenhauser Str.13, D – 82057 Icking (AG Munchen: HRB
236638)
b) Groclin S.A., ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (KRS: 0000136069)
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na
które dany Kandydat aplikuje, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku dane osobowe będą
przechowywane przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem
możliwości uczestniczenia przez Kandydata w procesie rekrutacji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji spowoduje,
że dokumenty rekrutacyjne Kandydata będą brane pod uwagę w przypadku późniejszych
rekrutacji prowadzonych przez ADO. Niepodanie danych lub brak zgody wykluczy taką możliwość.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przetwarzając dane osobowe Kandydata nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani też nie stosujemy profilowania.
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Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Kandydatowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub
ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację Kandydata – w przypadkach, kiedy dane osobowe Kandydata są
przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
5. Prawo wniesienia skargi do organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony
Danych.
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