INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACYJNYM
W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje o
przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORUM Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Towarzystwo”).
Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, telefon: +48 12
429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: info@forumtfi.pl, strona internetowa: www.forumtfi.pl.
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ocena kwalifikacji do pracy na
określonym stanowisku, w tym ocena Pani/Pana zdolności i umiejętności w ramach
prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz
niezbędność do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w zakresie następujących
danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Pani/Pana zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym,
w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, a także prawnie uzasadniony interes
Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest konieczność oceny odpowiedniości kandydata
na dane stanowisko i dokonanie wyboru kandydata – w zakresie danych zebranych podczas
rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych.
3. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Towarzystwa, którym Towarzystwo powierza
przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, dostawcom rozwiązań i systemów informatycznych, usługi archiwizacji
i niszczenia dokumentów.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez do zakończenia procesu rekrutacji
5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:





dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:


prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
procesie rekrutacyjnym i ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w tym procesie.

