Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w
skrócie: RODO) informujemy, że
1. Współdministratorami Pani/Pana danych osobowych są Wioletta Lenczowska oraz Helena
Raczyńska-Pachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni
(81-521) przy Al. Zwycięstwa 187 (dalej: „ADO”).
2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail
info@mesmetric.com.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. Dodatkowo, w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez
ADO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
Pani/Pana zgoda.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych
identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
jest niezbędne dla udziału w rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi
informatyczne, księgowe, kadrowe, doradcze.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody
na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w
którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia
oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
8. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,
może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
12. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą
zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich
przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni
poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. W celu uzyskania kopii danych
podlegających przekazaniu, skontaktować należy się z nami pod adresem e-mail wskazanym w
pkt 2 powyżej.
13. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności
uzgodniliśmy, że:
a. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku
informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw
wskazanych w punkcie 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan
wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim
przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

