Jakie dane osobowe chcemy od Ciebie otrzymać?
Jeśli zdecydujesz się wysłać do nas CV i list motywacyjny chcemy, abyś zamieścił/-a w nich następujące
dane osobowe:






imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wszelkie inne informacje, które znajdą się z Twojej inicjatywy w CV lub w liście motywacyjnym, a stanowiące
Twoje dane osobowe, przekazujesz nam dobrowolnie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim CV i w liście motywacyjnym jest Alteris
S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 (dalej „My” lub „Alteris”).

Jak możesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować się w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając e-mail na adres: iod@alteris.pl lub
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Alteris S.A.,
40-514 Katowice,
ul. Ceglana 35.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności
potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Dane osobowe, które nam przekazałeś/-aś przetwarzamy na podstawie przepisu prawa, tj. art. 221 § 1
Kodeksu Pracy, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W przypadku, jeśli z własnej inicjatywy przekazałeś/-aś nam dobrowolnie inne dane osobowe, aniżeli wyżej
wymienione, możemy przetwarzać je wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. W związku z tym konieczne jest, abyś

w przesłanych przez siebie CV oraz liście motywacyjnym zamieścił/-a wyraźną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na cele rekrutacji prowadzonej przez Alteris S.A.
Nie z każdym kandydatem zdecydujemy się spotkać, jednak jeśli skontaktujemy się z Tobą, aby umówić
się na rozmowę kwalifikacyjną, dane osobowe, które udostępnisz nam podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej
oraz wyniki ewentualnych testów kwalifikacyjnych, będziemy przetwarzać na podstawie naszego
uzasadnionego interesu, tj. sprawdzenia Twoich zdolności i umiejętności w celu dokonania oceny, czy jesteś
odpowiednią osobą na stanowisko, na które aplikujesz.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane zostają u nas. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy
się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek innymi podmiotami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na
które aplikujesz. Jeśli nie prowadzimy obecnie rekrutacji, albo też prowadzimy rekrutację stałą na określone
stanowiska, Twoje dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich otrzymania od
Ciebie.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje
dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie
Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą
działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie, a nie chcesz, żebyśmy je usunęli,
e) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
f) Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które nam
dostarczyłeś/-aś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi,

g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili możesz cofnąć zgodę
na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych zamieszczonych w CV oraz w liście motywacyjnym
zamieszczonych tam przez Ciebie z Twojej własnej inicjatywy i dobrowolnie. Jeśli z przyczyn
technologicznych nie będziemy mogli zaprzestać przetwarzania danych, które podałeś nam z własnej
inicjatywy i dobrowolnie, ponieważ będą nierozerwalnie związane z pozostałymi danymi, które
przetwarzamy w ramach innej podstawie prawnej, zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe które
przekazałeś nam zarówno na podstawie zgody, jak i te które przetwarzamy zgodnie z inną podstawą
prawną.
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezes UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jeśli będziesz chciał/-a skorzystać z praw opisanych w punktach a-g, skontaktuj się z nami
(biuro@alteris.pl) lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@alteris.pl).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez
profilowanie).

