INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY W GOLPASZ S.A.
udzielone zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w GolubiuDobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł
opłacony w całości.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, tzw. RODO oraz przepisy prawa krajowego.
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji bieżącej, a na podstawie Państwa zgody
również przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że na terenie GOLPASZ S.A. prowadzony jest monitoring wizyjny w postaci stałego
podglądu wykonywanego przez firmę świadczącą usługi ochrony fizycznej oraz w postaci nagrywania
ciągłego w celu późniejszej weryfikacji. Monitoring obejmuje teren Wytwórni Pasz GOLPASZ S.A.
w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim i Radominie, magazynu
zbożowego w Zalesiu, Gospodarstwa Rolnego GOLPASZ S.A. na obszarze każdorazowo wskazanym
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do danego zakładu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów, w tym jest niezbędne do
wejścia na teren GOLPASZ S.A. i w przypadku odmowy podania danych osobowych w ww. celu
konieczne będzie niezwłoczne opuszczenie przez Państwa terenu GOLPASZ S.A.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z GOLPASZ S.A.
w zakresie:
• usług ochrony fizycznej,
• dostawy systemów informatycznych,
• usług prawnych, doradztwa i audytu.
Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej Państwa zgody, chyba że ich
udostępnienie będzie konieczne ze względu na wykonanie obowiązku prawnego, jak również realizację
uzasadnionego interesu GOLPASZ SA.
W razie świadczenia usług doradztwa na rzecz Administratora przez podmioty zlokalizowane poza
obszarem UE i EOG, dane osobowe mogą zostać udostępnione tym podmiotom do Stanów
Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r.
przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest
przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony
prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze
samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach
Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania
danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach
dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, czas wynikający z przepisów prawa oraz
czas wynikający z ochrony przed roszczeniami.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, chyba że prawa te są wyłączone na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie danych możliwe jest
wycofanie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przez
Administratora do momentu, w którym oświadczenie o wycofaniu zgody dotarło do Administratora.
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora: tel.: 728 907 306, mejl:
rodo@golpasz.pl .
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