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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO
Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO)
niniejszym informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MR STUDIO Rybus, Marut, Kalinowski
Spółka Jawna z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500 przy ul. Grodzkiej 3 / 2, NIP 611-273-06-81,
REGON 022170110, Numer KRS: 0000466826 dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwana dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres poczty elektronicznej
admin@mr-studio.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny:
MR STUDIO Projektornia ul. Racławicka 99, Fort Mokotów, Skr. pocztowa 24, 02-634 Warszawa
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora i wynikają z konieczności realizacji procesu rekrutacji,
4) podanie danych jest niezbędne do rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej
przeprowadzenie,
5) 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,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem: sytuacji wynikających z
przepisów obowiązującego prawa
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do skutecznego
przeprowadzenia procesu rekrutacji i będą usunięte najdalej po roku od jego zakończenia chyba, że
Kandydat zostanie zatrudniony przez Administratora.
8) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podpis w imieniu Administratora ( imię i nazwisko, podpis):
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