Miejscowość _______________________________
Data: ______________________________________
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie __________________________________________
Data urodzenia osoby składającej ________________________________
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 24 miesiące moich danych osobowych zawartych
w przesłanym CV przez firmę ICE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Kadłubka 43 dla potrzeb
niezbędnych w procesie rekrutacji obecnej oraz przyszłych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne
do przeprowadzenia oceny złożonej aplikacji i przeprowadzenia rekrutacji. Mam prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym momencie. Mam jednak świadomość, że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed jej wycofaniem.

___________________________________________
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Obowiązek Informacyjny
Kandydaci do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
ICE
Group
Sp. z o. o. z siedzibą w 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 43,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@icegroup.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji oraz przyszłych- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji oraz
przyszłych, lecz nie dłużej niż dwa lata od pozyskania Pana/Pani danych,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne,
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na naszych wewnętrznych zasadach
rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi
kandydatami.

