ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (dalej: RODO) Dom Maklerski
BDM Spółka Akcyjna (dalej: BDM) niniejszym informuje:
W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o pracę/praktykę
w Domu Maklerskim BDM S.A. aktualne są następujące informacje:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: BDM) z siedzibą przy
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 812-84-40, NIP: 547-02-44-972, KRS: 000008665;
2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) dostępne są na stronie www.bdm.pl
w dziale „O Domu Maklerskim BDM S.A.  Ważne informacje  RODO". Bezpośredni kontakt z IOD jest możliwy
pod adresem e-mail: iodo-bdm@bdm.pl
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi procesu zatrudnienia, w tym również czynności zmierzających
do nawiązania stosunku pracy i/lub zawarcia umowy praktyki, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora
Danych Osobowych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby,
której dane dotyczą.
4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy BDM posiadający upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także kontrahenci BDM realizujący usługi
w zakresie związanym ze stosunkiem pracy oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym
wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
6) Dane będą uwzględniane w projektach rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez BDM.
Po tym czasie dane kandydatów do pracy, kandydatów do odbycia praktyki oraz dane osób, które faktycznie
odbyły praktyki będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do
dnia przedawnienia roszczeń.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od BDM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i prawo do przenoszenia danych;
8) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie dla realizacji procesu rekrutacji jest
warunkiem niezbędnym do uwzględnienia Pani/Pana osoby w tym procesie; Dokumenty niepełne nie będą
wprowadzanie do zbioru, a tym samym nie będą brane pod uwagę w trakcie realizacji projektów rekrutacyjnych.
11) W przypadku przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.
W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazano w pkt. 2.

