Klauzula informacyjna dla osoby kandydującej do pracy
w Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by De Silva
zarządzanej przez administratora danych Hotele De Silva Sp. z o. o.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Hotele De Silva Sp. z o. o. z siedzibą
w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 45 B, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 22 858 27 44;
b) listowny: Hotele De Silva Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno;
c) lub poprzez kontakt bezpośredni do zarządzanej przez administratora Restauracji Stara Zajezdnia
Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków e-mail: starazajezdnia@desilva.pl, czy
telefonicznie: +48 668 873 726;
2. Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych:
a) e-mail: iod@desilva.pl
b) listownie na adres korespondencyjny z dopiskiem dla IOD: Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by
De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata do zatrudnienia na wskazane stanowisko oraz dokonania
czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust.1a i b RODO), natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
5.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników
jeżeli wyrażą Państwo na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie
danych osobowych do przyszłych rekrutacji lub udostępnienie ich do innych podmiotów Grupy De
Silva, będą one przetwarzane w tym celu, ale nie dłużej niż do roku czasu od momentu wyrażenia
zgody lub do jej wycofania, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w imieniu lub na
rzecz Administratora zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych, (np. obsługi IT) lub
organy/instytucje uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie nadrzędnych
przepisów prawa.
8. Dane osobowe pozyskane do procesu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegały profilowaniu, czy zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
9. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, a także prawo do usunięcia danych osobowych, czy prawo do wniesienia skargi do Prezes
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo możliwość jej
wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na
stronie http://starazajezdniakrakow.pl/ w zakładce RODO/prawa osób, które po wypełnieniu
i podpisaniu należ yprzesłać na adres e-mail: iod@desilva.pl lub starazajezdnia@desilva.pl czy
przesłać listownie na adres korespondencyjny, czy dostarczyć osobiście z dopiskiem dla IOD:
Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;

