1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych potencjalnych, lub przyszłych pracowników podczas
prowadzonej rekrutacji jest Spółka GWIAZDA MORZA HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp.K. z
siedzibą we Władysławowie ul. Hryniewieckiego 12A, nazywana dalej Spółką.
2. PEŁNOMOCNIK ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych jest dostępny pod adresem e-mail
ado@gwiazdamorza.com.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla którego Spółka przetwarza dane osobowe jest rekrutacja potencjalnych lub
przyszłych pracowników przed zawarciem umowy o pracę.
4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie danych wskazanych w Kodeksie
Pracy jest Art. 6 RODO pkt 1 ppkt b. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
Przetwarzanie pozostałych danych wskazanych przez kandydata odbywa się na podstawie
jego zgody.
5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Spółka może przekazywać dane osobowe kandydatów firmom świadczącym usługi wsparcia
IT, oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne pomocne do prowadzenia procesu
rekrutacji.
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane w związku z otrzymanymi CV przetwarzane będą przez Spółkę
przez czas prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.
7. PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każda osoba której dane przetwarza Spółka, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie
Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres ado@gwiazdamorza.com za pomocą którego
można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
8.MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH

Każda osoba której dane osobowe przetwarza Spółka ma prawo wniesienia skargi w związku
z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem prawidłowego przeprowadzenia
przez Spółkę procesu rekrutacji.
10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM
PROFILOWANIE
Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym
nie dokonuje profilowania.

