
               Polityka prywatności – rekrutowani do pracy w Stern Weber Polska Sp. z o.o.

W  celu  spełnienia  wymogów  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 (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stern Weber Polska Sp. z o.o. z siedzibą i adresem
w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 26,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział
Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000820026, NIP 952-220-29-54, nr
BDO 000406753, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych (dalej „Spółka”).

2. Dane  kontaktowe  Spółki:  Tel.  +48  22 395  56  00  E-mail:  sternweber@sternweber.pl.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych; rodo@sternweber.pl  .  

3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji, w trakcie którego Państwo
przekazali swoje dane osobowe oraz wyrazili pisemną zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna art.
6 ust. 1 pkt a RODO).

4. Dane  osobowe są  przetwarzane  wyłącznie  w  okresie  realizacji  procesu  rekrutacji  i  kasowane
(dokumenty elektroniczne) lub niszczone w niszczarce do dokumentów (dokumenty papierowe) w ciągu
60  dni  od  daty  zakończeniu  procesu  rekrutacji,  o  ile  osoba,  której  dane  dotyczą  nie  wystąpi
o pozostawienie danych do czasu następnych akcji rekrutacyjnych.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) pracownicy i współpracownicy -  w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji,

b) podmioty dostarczające i nadzorujące systemy informatyczne Spółki – w zakresie koniecznym do
serwisowania tych systemów. 

6. Państwa  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  za  granicę  oraz  nie  dokonujemy  automatycznego
przetwarzania danych i ich profilowania.

7. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d) przenoszenia danych,

e) cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane
dotyczą, może zwrócić się do osób dokonujących rekrutacji w Spółce z prośbą o udzielenie stosownych
informacji. 

Niezależnie od powyższego każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została
przyjęta i obowiązuje od dnia 03 stycznia 2020 roku. 
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