
Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich
danych  osobowych,  które wskazane  są  w  obowiązujących  przepisach
prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w
tym  dodatkowe  uprawnienia,  umiejętności,  zainteresowania  (np.  stopień
znajomości  języków  obcych,  prawo  jazdy,  obsługa  komputera)  na  podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie  danych  osobowych  przekraczających  zakres  danych  wymaganych  w
Przepisach prawa pracy z art.  221  Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię
(imiona)  i  nazwisko,  data  urodzenia,  dane  kontaktowe  wskazane  przez  taką
osobę,  wykształcenie,  kwalifikacje  zawodowe,  przebieg  dotychczasowego
wykształcenia]  oznacza,  WYRAŻENIE  ZGODY  na  przetwarzanie  tych
dodatkowych  danych  osobowych  na  potrzeby  danej  rekrutacji.  W
przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych
w art.  9 ust.1  RODO zobowiązani  są  Państwo do wyrażenia wyraźnej
zgody do przetwarzania  tych danych (według zał. nr 4)

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest
Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5,
02-798 Warszawa („Metro”).

2. Mogą  Państwo  skontaktować  się  z  inspektorem  ochrony  danych  Metra
(„Inspektor")  wysyłając
e-maila na adres: iod@metro.waw.pl

3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym
chcecie Państwo skorzystać z przysługujących  praw tj. prawa dostępu do
danych; ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  o ile sprzeciw
uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.

4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacyjnego  na  stanowisko,  o

które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek
prawny  Metra  wynikający  z  przepisów  prawa  pracy,  a  w  zakresie
danych  niewymaganych  przepisami  prawa  -  podstawą  prawną
przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji  - o ile udzielili  Państwo w
tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego
przetwarzania;

c) w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed
roszczeniami  -  podstawą  prawną  przetwarzania  danych  będzie
prawnie  uzasadniony  interes  polegający  na  możliwości  ustalania  i
dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi
roszczeniami.

5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Państwa  dane  nie  będą  przekazywane  poza  terytorium  Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.
7. Jeżeli  Metro  nie  zdecyduje  się  zawrzeć  z  Państwem  umowy  o  pracę,

Państwa  dane  zostaną  trwale  usunięte  niezwłocznie  po  zakończeniu
procesu  rekrutacji.  Jeżeli  udzieliłeś  zgody  na  wykorzystanie  Państwa
danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane
do  momentu  odwołania  tej  zgody  nie  dłużej  jednak  niż  przez  okres  6
miesięcy  od  dnia  otrzymania  danych.  W  zakresie  w  jakim  dane  są
przetwarzane  dla  realizacji  naszych  prawnie  uzasadnionych  interesów,
będziemy  je  przetwarzać  przez  okres  istnienia  prawnie  uzasadnionego
interesu.
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8. W  zakresie  w  jakim  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na
podstawie  zgody,  macie  Państwo  prawo  do  jej  cofnięcia  w  dowolnym
momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Macie  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

10.Wszystkie  dane  podajcie  Państwo  dobrowolnie,  z  tym,  że  Metro
Warszawskie Sp. z o.o.  żąda podania danych w zakresie wynikającym z
art. 221 Kodeksu pracy. 

11.Nie  będziecie  Państwo  podlegali  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

             Klauzula  informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje
dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich
danych  osobowych,  które wskazane  są  w  obowiązujących  przepisach
prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w
tym  dodatkowe  uprawnienia,  umiejętności,  zainteresowania  (np.  stopień
znajomości  języków  obcych,  prawo  jazdy,  obsługa  komputera)  na  podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie  danych  osobowych  przekraczających  zakres  danych  wymaganych  w
Przepisach prawa pracy z art.  221  Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię
(imiona)  i  nazwisko,  data  urodzenia,  dane  kontaktowe  wskazane  przez  taką
osobę,  wykształcenie,  kwalifikacje  zawodowe,  przebieg  dotychczasowego
wykształcenia]  oznacza,  WYRAŻENIE  ZGODY  na  przetwarzanie  tych
dodatkowych  danych  osobowych  na  potrzeby  danej  rekrutacji.  W
przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych
w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej
zgody do przetwarzania  tych danych (według zał. nr 4)

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest
Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5,
02-798 Warszawa („Metro”).

2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra
(„Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl

3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym
chcecie Państwo skorzystać z przysługujących  praw tj. prawa dostępu do
danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  o  ile  sprzeciw
uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) w  celu  prowadzenia  przyszłych  rekrutacji  -  na  podstawie  Państwa

zgody;
b) w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed

roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia
przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Państwa  dane  nie  będą  przekazywane  poza  terytorium  Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.
7. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na

wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez
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okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są
przetwarzane  dla  realizacji  naszych  prawnie  uzasadnionych  interesów,
będziemy  je  przetwarzać  przez  okres  istnienia  prawnie  uzasadnionego
interesu.


