
 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА ДЛЯ ПРОЦЕСУ НАЙМУ  

 (Резюме залишити в офісі адміністратора / надіслати поштою або 

електронною поштою / рекомендованим особам)  

 

Інформаційна клаузула 

 

Відповідно до ст. 13 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки 

персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальне розпорядження про захист даних) 

(Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016 р., стор. 1), надалі  « RODO », ми хочемо 

повідомити вам: 

 

Хто є Адміністратором даних 

Повідомляємо, що Адміністратором ваших персональних даних є Aviacon-V Sp. 

z o.o. з головним офісом в Любліні за адресою: вул. Ceramicznа 1 прим. 3/04, 

надалі «Адміністратор» або «Товариство». 

 

Інспектор із захисту даних (IOD) 

Адміністратор призначив інспектора із захисту даних (IOD), з яким можна 

зв’язатися за електронною адресою: biuro@aviacon.pl з усіх питань, що 

стосуються ваших персональних даних. 

 

Цілі та правова основа обробки даних 

Обробка ваших персональних даних здійснюватиметься з метою набору 

персоналу відповідно до чинних норм, а правовою основою нашої діяльності є 

ст. 6 абзац 1 літ. A та C Загального розпорядження про персональні дані від 27 

квітня 2016 року (далі: RODO). У рамках цієї мети дані можуть 

використовуватися в процесі профілювання, метою якого є спрямування 

пропозицій кандидатам з відповідною кваліфікацією для роботи (ст. 6 абз. 1 літ. 

f RODO) та розкриття ваших особистих дані потенційному роботодавцю. 

 

Обробка даних у більш широкому обсязі, ніж це випливає з положень трудового 

законодавства, та для цілей майбутнього найму відбуватиметься на основі згоди, 

вираженої у бланках найму (ст. 6 абз.1 літ. a RODO) 

 

 

Термін зберігання даних 

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 16 місяців з дати подання 

заявки. 

Персональні дані не оброблятимуться також після відкликання вашої згоди або 

подання заперечень у випадках, коли таке право надається. 



 
 

Одержувачі даних 

Одержувачем наданих вами персональних даних можуть бути треті сторони, які 

підтримують Товариство в процесі найму (консультації з підбору персоналу, ІТ-

підтримка) та потенційні роботодавці. Однак ці суб’єкти обробляють дані лише 

відповідно до рекомендацій Товариства. 

 

 

Права суб'єкта даних 

Ви маєте право на доступ до своїх даних, вимагати виправлення, видалення, 

заперечення, обмеження обробки, передачі даних іншому адміністратору, скарги 

до Голови Управління із захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка 

ваших персональних даних порушує закон. 

 

Надання ваших персональних даних, зібраних нами на основі чинних 

нормативно-правових актів, є добровільним, але необхідним для виконання 

вищезазначеного призначення. Наслідком ненадання персональних даних буде 

неможливість брати участь у процесі найму. 

 

Надання даних на основі вашої згоди та оброблення на основі наших законних 

інтересів, згаданих вище, є добровільним і не впливає на процес найму. 

Виражена згода може бути відкликана в будь-який час. Її відкликання не вплине 

на законність обробки ваших персональних даних. Ви можете будь-коли 

заперечити проти профілювання. Заяву про відкликання згоди та заперечення 

необхідно надіслати на електронну адресу biuro@aviacon.pl 

 

 

Клаузула та згоди на обробку персональних даних 

 

 

Я даю згоду на обробку персональних даних, наданих мною (включаючи 

фотографію, включену в моє резюме або надіслану в окремому повідомленні) 

адміністратором даних, Aviacon-V, для цілей найму, в якому я беру участь, 

включно з наданням моїх особистих даних потенційному роботодавцю. 

Заявляю, що адміністратор персональних даних виконав інформаційний 

обов’язок, що випливає з положень закону. 
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