
Regulamin serwisu G+K SteelCon - rekrutacja 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
 
G+K SteelCon Sp. z o.o. 
ul. Markiewicza 48 
72-600 Świnoujście 
NIP 521-361-51-71 
REGON: 144077850 
 
reprezentowana przez Zarząd w osobach 
Stefanie Kremer-Butterweck (Prezes Zarządu) 
Adrian Górski (Wiceprezes Zarządu) 
Gerhard Kremer (Wiceprezes Zarządu) 

2. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w G+K SteelCon Sp. z o.o. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
w kolejnych naborach kandydatów na pracowników G+K SteelCon Sp. z o.o.   na podstawie wyrażonej 
zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 2 
lat od momentu otrzymania dokumentów. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez G+K SteelCon Sp.z o.o. Ponadto przysługuje prawo 
do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez G+K SteelCon Sp. z o.o. nie 
dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 
ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają 
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych jako organu właściwego do 
rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

10. G+K SteelCon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

Treść regulaminu opublikowana dnia 24.04.2020


