
ZAŁĄCZNIK NR II.2a

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  (Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  osobowych  –
RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest  KFB ACOUSTICS Sp. z o.o.  z siedzibą
przy  ul.  Mydlanej  7,  we  Wrocławiu  51-502,
NIP: 8951956972, REGON: 021059652  (dalej  „Administrator”),
którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:   48 71 707 24
00, adres e-mail: sekretariat@kfb-polska.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować
się  
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@kfb-polska.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu
rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Administrator  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  zgodnie  z
prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, nie
poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są  zbieranie  jedynie  w  adekwatnym,  niezbędnym  i  koniecznym
zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

5. Administrator  może  powierzyć  innemu  podmiotowi,  w  drodze
umowy  zawartej  na  piśmie,  przetwarzanie  danych  osobowych  w
imieniu  Administratora.  Dane  mogą  być  udostępniane  jedynie
podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  mocy
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana
danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie
przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  określonym
przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych  ma charakter  dobrowolny,  jednak  ich  brak
uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.



11. Administrator  nie  stosuje  „profilowania”,  co  oznacza  formę
zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników  osobowych  osoby  fizycznej,  
w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących
osobistych preferencji, zainteresowań itp.
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