Przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Centrum Medyczne EnelMed S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-195, ul. Słomińskiego 19 lok 524, Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w oparciu o przepisy prawa (art. 6
ust. 1 lit. a) 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). Ich podanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowe dane osobowe
niewymienione w przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie
Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich
podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali
dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez
nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uznasz, że naruszone zostały przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w
przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom
systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom
systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@enel.pl lub naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@enel.pl.
Możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@enel.pl

