Dopełniając obowiązków informacyjnych wynikających z RODO prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:
Administratorem danych osobowych osób aplikujących do spółek Fideltronik, Fitech oraz innych
spółek powiązanych jest Fideltronik Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul.
Beniowskiego 1 (Inspektor Danych osobowych: Piotr Byrski). Dane będą przetwarzane na podstawie
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu
zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w usprawiedliwionym celu
marketingowym administratora danych.
Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji procesów rekrutacji
do Fideltronik Poland Sp. z o.o. oraz spółek powiązanych. Podanie danych osobowych w CV jest
dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku rekrutacji na stanowiska w obszarze produkcji w Suchej Beskidzkiej, dane osobowe mogą
zostać powierzone firmie Adecco Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, w celu
realizacji procedury zatrudnienia.
Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgody, o której mowa powyżej, przysługiwać będzie Pani / Panu prawo
sprzeciwu przetwarzania danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
cofnięcia zgody prosimy o informację mailową na adres praca@fideltronik.com.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji,
a przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat od daty przesłania cv na poczet przyszłych procesów
rekrutacji na stanowiska zbieżne z Pani / Pana profilem zawodowym. Jeżeli nie wyraża Pani / Pan na to
zgody prosimy o zawarcie w cv dodatkowej klauzuli informującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych wyłącznie pod kątem wybranego stanowiska (będzie to skutkowało brakiem możliwości
zaproponowania przez Dział HR Fideltronik udziału w innym, adekwatnym do Pani / Pana profilu
zawodowego procesie rekrutacji oraz usunięciem Pani / Pana danych osobowych po zakończeniu
procedury rekrutacyjnej w stosunku do Pani / Pana kandydatury – max. 6 miesięcy od daty przesłania
cv).
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Zastrzegamy, że w szczególnych przypadkach okres przechowywania danych osobowych może zostać
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych.

