INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Informujemy, że kandydaci chcący wziąć udział w procesach rekrutacyjnych realizowanych w FPM S.A., w tym
pozostawić u nas swoje CV zobowiązani są w dokumentach aplikacyjnych zawrzeć następujące informacje:








imię i nazwisko,
data urodzenia,
miejsce zamieszkania,
numer telefonu kontaktowego
adres e‐mail,
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Z uwagi na wykraczający poza katalog określony w art. 221 Kodeksu Pracy zakres informacji wymaganych przez
nas w przesyłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie w CV klauzuli
o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku chęci udziału w tym i przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FPM S.A.
prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału
w tym i przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FPM S.A.
Jednocześnie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FPM S.A. z siedzibą w 43‐190
Mikołów, ul. Towarowa 11. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te,
o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na
udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające FPM S.A. w realizacji procesu rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

