Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Victoria Promotion Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul.
Śląskiej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
KRS za numerem 0000274058, NIP 784-00-42-754.
2. Przedstawicielem Administratora jest: Bartosz Bosacki, office@v5group.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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).
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z
przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na
potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania
przez Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były
przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne w związku z prowadzeniem
postępowania rekrutacyjnego prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych
również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyklucza możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych
w celu odpowiedniej realizacji i procesu rekrutacyjnego w dowolnym momencie, co nie
wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora,
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

