
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАЛОЖЕННЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ РОБОТИ 

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення 
таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (далі: «GDPR»), повідомляємо вам, що: 
 

1) Адміністратором ваших персональних даних (ADO) є: Товариство з обмеженою 
відповідальністю Seppeler Ocynkownia Śląsk із зареєстрованим офісом у Хшанув, вул. 
Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów, внесено до Реєстру підприємців Національного судового 
реєстру, що ведеться окружним судом Кракова-Сродмістя м. Кракова, 12-а господарська палата 
Національного судового реєстру під номером KRS 000003872. 

 
2) Ви можете зв'язатися з нами: 

a. поштою - за адресою: вул. Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów, з анотацією: «Персональні дані 
– набір», 

b. електронною поштою, надісланою на таку адресу: rodo@ocynkownia.pl, 
c. по телефону - за номером телефону: +48 32 64 970 90. 

 
3) Адміністратор призначив Інспектора персональних даних, з яким можна зв’язатися: 

a. через електронні засоби - за адресою: rodo@ocynkownia.pl або 
b. по телефону - за номером телефону: +48 32 64 970 90. 

 
4) Ваші персональні дані будуть оброблятися для здійснення процесу найму та для цілей, 

зазначених в окремих згодах, якщо ви їх надасте. 
 

5) Ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 сек. 1 літ. b і c GDPR у зв'язку з арт. 
221 § 1 КЗпП, якщо в обсязі даних, що перевищують каталог персональних даних, зазначений у 
цьому положенні, а саме: ім'я (імена) та прізвище, дата народження, контактні дані, освіта, 
професійна кваліфікація, попередній трудовий стаж - відповідно до. 6 пол. 1 літ. GDPR - на 
підставі вашої згоди та відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f RODO - у зв'язку з законним інтересом, 
який переслідує Адміністратор, який полягає в переслідуванні претензій, що випливають із 
загальнозастосовних положень законодавства. 

 
6) Надання даних є добровільним, але необхідним для участі в процесі набору. 

 
7) Одержувачем персональних даних може бути:  

a. суб'єкти, що діють від імені та від імені Адміністратора, включаючи: (1) зовнішні організації, 
що надають та підтримують системи ІКТ, (2) зовнішні організації, що підтримують поточну 
діяльність Адміністратора; 

b. незалежні розпорядники даних: (1) організації, що надають юридичні послуги 
Адміністратору, (2) компанії з групи Seppeler, до якої належить Адміністратор, тобто O.S. 
Beteiligungs GmbH і Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & CoKG. 

 
8) Ваші дані будуть видалені одразу після завершення процесу набору. Якщо ви дасте додаткову 

добровільну згоду на подальшу обробку даних, дані будуть видалені через 24 місяці після 
завершення процесу набору. 

 
9) Ми хотіли б повідомити вас про ваше право на: 

a. доступ до ваших персональних даних і запит на їх копію,  
b. виправити свої особисті дані, 
c. запити на обмеження обробки ваших даних, 
d. переносимість даних, 
e. відкликання згоди, 
f. видалення даних, 
g. обмеження обробки,  

 
Стосовно даних, які обробляються на підставі законних інтересів, які переслідує Адміністратор, 
ви маєте право заперечити проти обробки персональних даних. 
 
Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійснюваної на основі вашої згоди до її 
відкликання. 
 
Ви можете скористатися цими правами, зв’язавшись з нами в письмовій формі або по 
електронній пошті – використовуючи дані, зазначені в пункті 2. 

 
10) Повідомляємо про право на подання скарги до контролюючого органу – Голови Управління 

захисту персональних даних. 


