
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, że Administratorem danych jest Aluwind Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach
Wrocławski przy ul. Logistycznej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  oraz  aktów
wykonawczych  jest  obowiązkowe.  Podanie  dodatkowych  danych  osobowych  jest
dobrowolne.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, zgadzasz się na przetwarzanie przez Aluwind Sp. z
 o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie 
zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, 
zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach 
prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) 
przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali 
dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest 
dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możesz ją cofnąć w 
każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: hr-pl@aluwind.com Cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Aluwind Sp. z o.o. 
przed cofnięciem zgody.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub 
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś 
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aluwind Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich moich danych 
osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas 
ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rodo@aluwind.pl Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

2) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aluwind Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich moich danych 
osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas 
ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy rodo@aluwind.pl. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
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