Pełna klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Administratorem Twoich danych osobowych jest działalność gospodarcza pod firmą Bailey
Industries Sp. z o.o. ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Domaniewska
44, 02-672 Warszawa, NIP: 7543240025 (dalej: „my”).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
- przez e-mail: rodo@baileyindustries.eu
- telefonicznie: 22 12 55 031
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
• wybrać odpowiednią osobę do pracy
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych w celu
udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym organizowanym przez agencję pracy tymczasowej
wyrażona poprzez przesłanie do nas aplikacji; Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału
w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
• nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje
umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na
stanowisko, na które rekrutujemy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacyjnym. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej aplikacji o pracę.
W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić testy badające Twoją osobowość, a także
predyspozycje i kompetencje. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne
do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania rekrutacji na stanowisko, na które
aplikujesz, a po jej zakończeniu nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.
dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.
O ile spełniasz wymagania formalne na aplikowane stanowisko, Twoje dane osobowe zostaną
udostępnione wyłącznie jednemu potencjalnemu pracodawcy, dla którego prowadzimy rekrutację.

Potencjalny pracodawca, któremu udostępnimy Twoje dane, będzie zobowiązany do przekazania ci
dalszych informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych. Nie przekazujemy Twoich danych
osobowych na stanowisko, na które nie aplikujesz bez Twojej zgody.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych
osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. 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,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko
co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
h. przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: ul. Domaniewska 44,
02-672 Warszawa.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny
lub nasz adres e-mail.

