POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW
W VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) został przygotowany przez spółkę Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w
Warszawie („Administrator”, „my” lub „VESTOR DM”) i jest skierowany do kandydatów na pracowników VESTOR DM.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) („RODO”) poniżej przedstawiamy
Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych u Administratora.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła
II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000277384.

Kontakt z Administratorem danych
W VESTOR DM powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Administratora, zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:

za pomocą poczty elektronicznej na adres rodo@vestor.pl,

na adres Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub

telefonicznie pod numerem 22 378 9190.

Podstawa prawna i cele przetwarzania da nych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz VESTOR DM z zakresu procesów
księgowo-kadrowych, świadczeń zdrowotnych lub medycyny pracy w przypadku chęci podjęcia zatrudnienia.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.

Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:









prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do cofnięcia zgody,
prawo do sprzeciwu,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca istnienia obowiązku podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zautomatyzowane po dejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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