
Price4Wheels Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pozostając w zgodzie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej
“RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Price4Wheels Sp. z o.o. Z siedzibą w

Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, KRS 0000759992, NIP 9462684718, REGON 381900091

(nazwa zbioru – Baza rekrutacja Price4Wheels).

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kierować

pytania na adres mailowy: rodo@price4wheels.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

o pracę.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani nie będą wykorzystywane w automatycznym

procesie podejmowania decyzji.

6. Pani/Pana dane osobowe wskazane przez prawodawcę, są przetwarzane w oparciu o przepisy

prawa a ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe

takie jak wizerunek przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą należy wyrazić

wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Przesłanie danych dodatkowych nie jest

wymagane dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

7. W przypadku roszczeń dotyczących procesu rekrutacji możemy przetwarzać Pani/Pana dane

osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu

lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6

ust. 1 lit. f RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia

zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.

9. W każdym momencie w czasie może Pani/Pan zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia swoich

danych osobowych. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z nami drogą

elektroniczną na adres: rodo@price4wheels.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie,

którego dokonano wcześniej.
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10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przesłanie do Price4Wheels

jakichkolwiek danych i dokumentów na adres zawarty w ogłoszeniu rekrutacyjnym będzie

oznaczało zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Uprzejmie prosimy o

nieprzesyłanie dokumentów w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w

przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana

narusza przepisy RODO.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w
procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Price4Wheels Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Frezerów 3, 20-209
Lublin, w celu realizacji procesów rekrutacji.”

W przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach, prosimy o dołączenie również klauzuli:
“Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych przez Price4Wheels Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Frezerów 3 w celu
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych … lat.”


