Informujemy, że po przesłaniu nam dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe,
Administratorem Pani/Pana danych będzie LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-146), przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 45C, nr KRS 0000352848.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym realizacją praw przysługujących
osobie, której dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,
przesyłając wiadomość na adres siedziby Administratora (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub e-mail:
daneosobowe@lotams.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie bieżącego procesu
rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach Kodeksu pracy (tj. imiona i
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia) są działania konieczne do zawarcia umowy; pozostałe dane np. inne
dane kontaktowe, fotografia, dodatkowe kwalifikacje - przetwarzane mogą być na podstawie
udzielonej zgody. Jeżeli w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych zawarte zostaną dane szczególnych
kategorii (np. dotyczące stanu zdrowia), konieczna będzie wyraźna Pani/Pana zgoda na ich
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
Jeżeli chciałaby Pani / chciałby Pan wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacji – konieczna
będzie także odrębna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych w przyszłości.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na
podstawie zawartych umów powierzenia, tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, firmy
świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, doradztwa personalnego oraz firmy
świadczące usługi niszczenia dokumentów papierowych i nośników elektronicznych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji - Pani/ Pana
dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Okres ten może
zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani / Pana dane
osobowe będą przechowywane przez 1 rok.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania danych (poprawiania), żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej
zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
adres UODO: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest
dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

