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15.04.2019
Mając na uwadze przepisy 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uprzejmie informuję, że
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bosch Rexroth Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na ul. Jutrzenki 102/104, kontakt: +48 (22) 738 18 00, (dalej
„Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu
pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez
Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie
zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w
związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1)
2)

spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy : www.bosch.com/websites-worldwide
podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług IT,
wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1)

2)

do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u
Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na
potrzeby dalszych rekrutacji,
do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Siedziba firmy: Bosch Rexroth Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska,
KRS: 0000036334; XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 6 300 000 PLN
Zarząd: Marzenna Głozak-Krochmal, Thomas Ilkow
Bank Handlowy: Warszawa: PLN: konto nr 33 1030 1508 0000 0005 0254 9006
EUR: Swift CITIPL PX, IBAN PL11 1030 1508 0000 0005 0254 9014
NIP: 534-000-15-50, VAT UE PL 5340001550

Informujemy, że:
1)

jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

2)

przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

3)

przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

4)

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;

5)

Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Bosch
Rexroth Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor
Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień należy
kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora
Ochrony Danych grupy Bosch na adres:
Pan Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem
ochrony danych należy kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
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