INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA
POTRZEB REKRUTACJI
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wymogu podania
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Pani/Pana danymi osobowymi administrują wspólnie podmioty Grupy WEC, czyli: Kancelaria Prawna-Inkaso
WEC S.A., SME Solutions Sp. z o. o., Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k., Kancelaria
Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k., e-wierzyciel.pl Sp. z o. o., które mają siedzibę przy ul.
Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@grupawec.pl, lub
przez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.grupawec.pl/dane-osobowe
albo na stronach internetowych poszczególnych administratorów, lub pisemnie na adres siedziby
administratorów.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 Przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska pracy oferowane przez administratora danych (w
tym kontaktu z kandydatami na stanowiska pracy)
 Udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez administratora danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych w celach rekrutacji lub wycofania udzielonej zgody.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane
osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacji jest konieczne do jego
przeprowadzenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie procesu rekrutacji.
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