CZEHY POLSKA RUMUNIA ROSJA SŁOWACJA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
udzielona zgodnie z Rozporządzeniem WE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Udostępniając swoje dane osobowe w zakresie podanym w życiorysie zawodowym i w niniejszej Zgodzie (dalej
tylko dane osobowe) udzielam spółce DRILL B.S. SP. Z O. O. z siedzibą PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego
1, 03–901 Warszawa, REGON: 022077480 (dalej tylko Administrator) wiążącej zgody na ich:
-

przechowywanie w personalnej bazie danych i ich udostępnianie innym spółkom z grupy DRILL
(QUICKSOURCE spol. s.r.o. i Pro-Temp spol. s.r.o.),
zautomatyzowane wyszukiwanie w personalnej bazie danych,
udostępnianie klientom Administratora, dla którego wyszukuje właściwych pracowników do obsadzenia
konkretnych stanowisk pracy,

i to w celu pośredniczenia w zatrudnieniu albo dla potrzeb innego stosunku cywilnoprawnego dla mojej osoby.
Zgadzam się, aby Administrator przetwarzał moje dane osobowe w przypadku dalszego pośredniczenia w
zatrudnieniu aż do odwołania tej zgody.
Oświadczam, że byłem/am dobrze poinformowany/a przez Administratora o:
- celu przetwarzania danych osobowych,
- czasie, w którym dane osobowe będą gromadzone,
- zakresie danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
- charakterze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
- odbiorcach, którym mogą być przekazane dane osobowe,
- tożsamości i danych kontaktowych Administratora i danych kontaktowych jego pełnomocników do ochrony
danych osobowych
i o swoich prawach do:
- odwołania tej zgody w każdej chwili,
- domagania się od Administratora dostępu do danych osobowych, ich zmiany albo skasowania (prawo
przedawnienia), ewentualnie ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia danych,
- domagania się od Administratora informacji o odbiorcach, którym dane osobowe były udostępnione,
- zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania i złożenia skargi do urzędu nadzoru.
Oświadczam, że udostępnione przeze mnie dane są prawdziwe. Tej zgody udzielam swobodnie i dobrowolnie.
Imię i nazwisko:

dnia:

Podpis:
_________________________________________________________________________________________
Na zakończenie prosimy Państwa, aby podali tu Państwo swoje osobiste informacje kontaktowe, z których
możemy w przyszłości skorzystać w przypadku, gdy Państwa aktualne kontakty robocze staną się nieważne.
osobisty e-mail:
osobisty telefon:
Skype:
inne:
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