
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż wynika z przepisów 

prawa,  w celu związanym z udziałem w niniejszej rekrutacji na stanowisko ____________________ w firmie 

Audio Video Design Sp. z o.o. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych 

dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych 

przez Audio Video Design Sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Audio Video Design Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV  i 

innych dokumentach aplikacyjnych spółkom z grupy kapitałowej Horn Distribution w celu wykorzystania ich 

przez spółki w przyszłych procesach rekrutacji. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie  Audio Video Design Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie 

02-873, ul. Kurantów 34 (dalej: Spółka); 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z  prowadzeniem  procesu 

rekrutacji na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit a)   jeśli przekaże Pani/Pan dane 

w szerszym zakresie niż wymagają tego przepisy prawa pracy oraz jeśli zechce Pani/Pan brać udział w przyszłych 

rekrutacjach; 

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona 

zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych należy kierować na adres mailowy gdpr@horn.eu; 

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty wspierające Spółkę w procesie rekrutacji  ( firma Horn 

Distribution S.A., podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi doradztwa personalnego ), podmioty z 

grupy kapitałowej Horn Distribution lub upoważnione organy państwowe;  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, tj. prowadzenia rekrutacji, do okresu maksymalnie 6 miesięcy; 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

przeniesienia lub ograniczenia; 

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia; 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała 

brakiem możliwości uwzględnienia Pana /Pani aplikacji w procesie rekrutacyjnym; 

Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki 

prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać. 

 

data i czytelny podpis 


