Administratorem danych osobowych jest E NET PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul.
Brackiej 28A (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe:
– administratora: rekrutacja@enp.pl
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
c. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne dla
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w
rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy
lub innych przepisach prawa.
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
• w zakresie innych danych osobowych, w tym m.in. wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia);
• w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość
udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło
przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: należy o
swojej chęci wycofania zgody poinformować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rekrutacja@enp.pl
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do jego
przedawnienia.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, a
dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody
na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca
o zatrudnieniu, dostawcy usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających
administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, instytucje
finansowe), inne organy publiczne, instytucje lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej
jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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