DLA SKŁADAJĄCYCH APLIKACJĘ W PROCESIE REKRUTACJI :
Przesłanie aplikacji CV na adres e-mail sekretariat@torital.pl jest wyrażeniem zgodny na
udział w procesie rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko oraz oznacza zgodę na przetwarzanie
danych osobowych ujętych w CV przez administratora danych Torital sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 87 100 Toruń. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna
uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1.2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1 .Administratorem danych wskazanych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych o pracę jest Torital
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152 , w Toruniu (kod pocztowy: 87 - 100),
tel. 56 654
88 52.
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na
adres Torital Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 87 -100 Toruń.
4. W przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje CI
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Podanie danych i zgodna na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe Pana/ Pani uczestnictwo w procesie rekrutacji.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych- Art. 6 pkt 1. A 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
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc czasu kiedy zostały przekazane.

