WIĘCEJ NIŻ PRACA

Załącznik 9
Do Polityki bezpieczeństwa danych
W MONDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Mondi Polska
podanych w niniejszym formularzu, w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie kodeksu
pracy lub niemieckiego ustawodawstwa. Moja osoba została poinformowana, iż tak
wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe
jak jej wyrażenie. Jestem świadomy/świadoma, że posiadam prawo wglądu do moich
danych osobowych oraz, że mogę je sprostować, usunąć, przenieść lub ograniczyć ich
przetwarzanie. Zostałem/zostałam poinformowana o prawie wniesienia skargi na firmę
Mondi Polska do organu nadzorczego.
Podane dane będą wykorzystywane tylko do procesu rekrutacji w firmie Mondi Polska
oraz firm współpracujących oraz przetwarzane tylko przez firmę Mondi Polska, jej
współadministratorów, klientów, firmy współpracujące oraz odpowiednie urzędy polskich
i niemieckich instytucji państwowych (jeśli dojdzie do zatrudnienia). Okres posiadania
danych przez naszą firmę wynosi 10 lat jeśli nie dojdzie do zawarcia stosunku pracy. Działanie
to jest zgodne z zasadą, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli
jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W razie potrzeby
przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Mondi Polska w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane, jesteśmy zobowiązani do poinformowania
o zaistniałej sytuacji osobę, której dane dotyczą zanim dojdzie do ich przetworzenia.
Pragniemy również poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych
jest Mondi Polska sp. z o.o., Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, Polska.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż wiadomość e-mail w celu cofnięcia zgody
można wysłać na adres naszego ABI/IOD. W celu ułatwienia cofnięcia zgody, prosimy
o skorzystanie z adresu, który został użyty do jej wyrażenia. Z naszym ABI/IOD można się
skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl Dane osobowe
przekazane naszej firmie nie będą przekazywane poza obszar EOG ani nie będą udostępniane
organizacjom międzynarodowym. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do
profilowania.
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