Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem danych jest Digital Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Komitetu Obrony Robotników 48 (dalej „Digital Care”).

Dane kontaktowe

Z Digital Care można się skontaktować poprzez adres email
[contact@digitalcaregroup.com], telefonicznie pod numerem [+48 (22) 716 20 05]
lub pisemnie pod adresem [ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02–146
Warszawa].

Inspektor ochrony
danych

W Digital Care został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z
którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- przez e-mail: [iod@digitalcaregroup.com]
- listownie na adres: [ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa]

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Digital Care – podstawą
przetwarzania danych są przepisy prawa pracy oraz Pani/Pana zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Digital Care będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom
przetwarzającym dane w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji lub
usług związanych z udostępnianiem systemów informatycznych dla celów
rekrutacji, które przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy
i wyłącznie na zlecenie Digital Care.
Digital Care będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe tym podmiotom
wyłącznie za Pani/Pana zgodą.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG).

Okres
przechowywania
danych

Digital Care będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia
procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Digital Care będzie przechowywać
Pani/Pana dane osobowe przez dwa lata od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana

danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Digital Care lub
z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o
wymogu podania
danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procesu
rekrutacji.

