
Zgodnie z art.  13 ust.  1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Netia  S.A.  z  siedzibą  przy  ul.  Poleczki  13,  02-822  Warszawa.
Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz ze Spółkami z Grupy Netia, czyli Internetia sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, TK Telekom spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa, zwanymi dalej „Współadministratorami”.

2. W sprawie  ochrony swoich  danych osobowych możesz skontaktować się  z  Inspektorem Ochrony Danych (dalej
„IOD”) pod adresem email: iod@netia.pl; pod numerem telefonu 22 352 27 61; lub pisemnie na adres naszej siedziby
Netia S.A.,  Biuro Bezpieczeństwa Korporacyjnego, ul.  Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa. U IOD uzyskasz również
zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na konkretne
stanowisko lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody - dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22[1]§1 Kodeksu pracy na czas trwania
aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli zechcesz wyrazić wolę pozostawienia swojego CV na poczet przyszłych rekrutacji – podstawą prawną będzie zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem  przetwarzania,  które  miało  miejsce  przed  wycofaniem  przez  Ciebie  zgody.  Możesz  wycofać  zgodę  na
przetwarzanie danych udzieloną na potrzeby konkretnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego. W
sytuacji  wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji,  Twoje dane zostaną zachowane do czasu
odwołania zgody lub po upływie 5 lat od jej wyrażenia.

7. Odbiorcy  danych
a) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, in.
dostawcom usług IT wspierających działania w obszarach HR. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez grupy kapitałowej
Netia (Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Internetia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki
13,  02-822  Warszawa,  TK  Telekom spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ulicy  Kijowskiej10/12A,  03-743
Warszawa), Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione tym podmiotom.

8. Zgodnie  z  RODO,  przysługuje  Ci  :
a)  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii;
b)  prawo  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych;
c)  prawo  usunięcia,  ograniczenia  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania;
d)  prawo  przenoszenia  danych;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


