
Інформаційний обов'язок 

Ми хочемо, щоб Ви знали, що адміністратором персональних даних є ТОВ "OTTO Work Force
Polska" з місцезнаходженням в Бєлянах Вроцлавських, вул. Шведська 5, 55-040 Кобежице. Ваші
дані оброблятимуться адміністратором персональних даних для цілей найму, тобто в процесі
пошуку відповідних кандидатів на роботу або для їх рекомендації нашим клієнтам

Ми хочемо Вас запевнити, що Ваша згода є добровільною і  її  можна відкликати в будь-який
момент. Достатньо відправити наступну інформацію на адресу e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl
або подати заяву в зареєстрованому офісі компанії  або філії.  Контактні дані зареєстрованого
офісу компанії або філій знаходяться на сайті www.ottoworkforce.pl. Відкликання згоди не вплине
на законність обробки, яка була виконана на підставі Вашої згоди до її відкликання.

За Вашою прямою згодою ми можемо обробляти  Ваші  персональні  дані  в  цілях  маркетингу
власних  продуктів  та  послуг,  а  також  надсилання  комерційної  інформації  за  допомогою
електронних засобів зв'язку на вказану Вами адресу e-mail та номер телефону.

Ми можемо надавати Ваші дані лише тоді, коли Ви даєте свою згоду на це або уповноваженим
особам, якщо це необхідно. Крім того, доступ до Ваших даних матимуть наші працівники, для
яких це необхідно для виконання щоденних обов'язків, а також субпідрядники, тобто організації,
послугами яких ми користуємося при обробці  Ваших даних,  тобто:  IT-компанії,  бухгалтерські
фірми, маркетингові агентства, юридичні фірми та інші незалежні одержувачі, наприклад. ділові
партнери.  Ваші  дані,  що  містяться в  CV та  будь-яких  формулярах,  заповнених Вами,  також
будуть надаватися Роботодавцеві Користувача або Потенційному Роботодавцеві відповідно до
положень чинного законодавства.

Ми не передаємо Ваші дані за межі Європейського економічного простору. 

Ваші дані, такі як ім'я та прізвище і адреса електронної пошти, які ми обробляємо для прямого
маркетингу наших продуктів і послуг будуть зберігатися до моменту, поки Ви не скасуєте згоду
або подасте заперечення щодо їх обробки. В іншому випадку, ми можемо прийняти рішення про
припинення обробки даних, якщо ми виявимо, що отримана від Вас згода втратила актуальність.

Ми хочемо, щоб Ви знали, що Ви маєте право:

• доступу до даних та отримання їх копій;

• спростування (виправлення) даних;

• усування даних -  якщо,  на Вашу думку,  немає підстав для обробки ваших даних,  Ви
можете вимагати, щоб ми їх усунули;

• обмеження  обробки  даних -  Ви  можете  вимагати,  щоб ми обмежили  обробку  Ваших
персональних даних лише до їх зберігання або виконання узгоджених з Вами дій, якщо,
на Вашу думку, ми маємо неточну інформацію про Вас або обробляємо її безпідставно,
або Ви не хочете, щоб ми їх усунули, оскільки вони необхідні  Вам для встановлення,
позовного провадження чи захисту претензій, або на час внесення заперечення щодо
обробки даних;

• на  внесення  заперечення  щодо  обробки  Ваших  даних  з  метою  проведення  прямого
маркетингу. Якщо Ви скористаєтеся цим правом - ми припинимо обробку даних з цією
метою; 

• на переміщення даних -. Ви маєте право на отримання від нас в структурованому, 
широко використовуваному форматі, який підходить для машинного зчитування, 
наприклад, CSV, персональні даних, які стосуються Вас, які Ви надали нам на основі 

http://www.ottoworkforce.pl/


Вашої згоди. Ви також можете доручити нам надіслати ці дані безпосередньо іншому 
суб'єкту;

• на подання скарги до наглядового органу. Якщо Ви вважаєте, що ми обробляємо ваші
дані незаконно, ви можете подати скаргу з цього питання Голові Департаменту з питань
захисту персональних даних.

Для  забезпечення  своїх  прав  надішліть  запит  на  наступну  адресу  електронної  пошти:
mojedane@ottoworkforce.pl або  зв’яжіться  з  працівником  в  офісі  Компанії  чи  Філії. Детальну
інформацію та адреси можна знайти на веб-сайті: www.ottoworkforce.pl 

Пам'ятайте, що перш, ніж виконати Ваші права, ми повинні переконатися, що Ви саме та особа,
яка надала нам всі дані, а це означає, що ми відповідно ідентифікуємо Вас.

Ваші дані,  необхідні  для здійснення процесу набору а також подальшого працевлаштування,
можуть  бути  надані  іншим  компаніям  з  Фінансової  Групи  OTTO.  Детальні  дані  компаній  з
Фінансової Групи OTTO можна знайти на веб-сайті: www.ottoworkforce.pl
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