INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W NEPTIS S.A.
(dla osób aplikujących poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki)

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu
(61-615), przy ul. Perkuna 25, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon: 300942514.
Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami
skontaktować listownie na adres siedziby spółki lub za pośrednictwem e-mail: odo@neptis.pl.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach przedstawionych poniżej i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny
z tymi celami:
Cel
W celu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede
wszystkim Kodeksu pracy.
W celu przeprowadzenia oraz
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
w zakresie danych
niewymaganych przepisami
prawa, a także dla celów
przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
W celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania
jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w związku z przepisami
Kodeksu pracy)
Podstawą prawną przetwarzania
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO).

Okres przetwarzania danych
Przez okres 14 dni od dnia
zakończenia rekrutacji na
stanowisko, na które aplikujesz.
Przez okres 2 lat od dnia
przekazania nam danych
osobowych, o ile wcześniej
zgoda nie została wycofana.

Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO)

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu
uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT,
usługi doradczo-kontrolne, usługi prawne, usługi księgowo finansowe.
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, możesz żądać ich sprostowania, uzupełnienia
niekompletnych danych, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku
danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem
systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się
do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, możesz ją wycofać
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych dotyczące rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

