KLAUZULA INFORMACYJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
w imieniu Administratora, Brilliance Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul.
Józefa Piłsudskiego 33 lok F II informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brilliance Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim (05-300) przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 lok F II, NIP 8222314973, wpisana do KRS pod
numerem 0000359541, tel. +48 501 457 916, e-mail: edyta.chlibiuk@brilliance.waw.pl. tel. 504 442 773
2) Przedstawicielem Administratora jest Edyta Chlibiuk, tel. +48 504 442 773,
e-mail: edyta.chlibiuk@brilliance.waw.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy oraz
wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych z tym związanych (w szczególności:
sporządzania dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy, pozwolenia na pracę, sporządzania dokumentów
kadrowych, wystawianie i przechowywanie rachunków i innych dokumentów kadrowo-księgowych).
4) Przesłanką przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest zawarcie i realizacja
umowy między stronami oraz wywiązanie się Administratora z obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
5) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem
możliwości wykonania umowy.
W pozostałych przypadkach udostępnienie przez Panią/Pana swoich danych osobowych opiera się na
dobrowolnej zgodzie lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO).
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonegow
pkt.3) i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych
obszarach przetwarzania danych osobowych.
7) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy
zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora ( w zakresie umów
handlowych ), Urzędy: PUP, ZUS, US, UW, PIP, Straż Graniczna (w zakresie zawarcia i realizacji stosunku
pracy).
8) Posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

