Flint Group Polska Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki

Zapewniamy, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcielibyśmy Cię
poinformować, że:
1. Administratorem Twoich osobowych jest Flint Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Konstantynowie Łódzkim, 95-050, ul. Kościelna 8/10;
2. Możesz skontaktować się z nami wysyłając korespondencję na adres: Flint Group
Polska Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 22, 90-051 Łódź, kierując e-mail na adres:
rekrutacja@flintgrp.com lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 254 35 00. Odpowiemy na
Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę –
również na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowiska w naszej organizacji zgodne z Twoim
profilem kandydata, w obu przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie
Twojej dobrowolnej zgody oraz
- w celu dochodzenia przez nas lub obrony roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym,
ze względu na nasz prawnie usprawiedliwiony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Flint Group
Polska Sp. z o.o. oraz innych spółek Flint Group zaangażowani w proces rekrutacji na stanowisko,
na które aplikujesz;
5. W związku z tym, że działamy w ramach Flint Group, która jest międzynarodową grupą spółek,
w procesie rekrutacyjnym mogą brać udział również upoważnieni pracownicy innych spółek Flint
Group, również mających swoje siedziby poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że w takim przypadku przetwarzanie Twoich danych
osobowych będzie się odbywać w pełni bezpieczny i zgodny w prawem sposób;
6. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany;
7. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
- w celach związanych z rekrutacją do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a jeśli
wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych w przyszłych rekrutacjach - do
chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich dalsze przez nas przetwarzanie;
- w celu dochodzenia przez nas lub obrony roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym –
do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń;
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania;
9. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem masz prawo złożyć
skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem przez nas dalszych procesów rekrutacyjnych z Twoim udziałem.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
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