Klauzula informacyjna dla kandydatów na modela/modelkę
Zgodnie z art.14 ust.1 i ust.2 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 (ang. GDPR - General Data Protection
Regulation) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016
podajemy następujące informacje.
1.

Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Pan Artur Siwiec
prowadzący agencję modelingową pod nazwą AS Management, zwany dalej:
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Artur
Siwiec ul. Składowa 2H, 38-457 Świerzowa Polska lub telefonując pod numer: 603781946 /
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez
niego inspektora ochrony danych Panią Anną Siwiec, pisząc na adres: Anna Siwiec ul.
Składowa 2H, 38-457 Świerzowa Polska. lub telefonując pod numer: 603781946

2.

Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej
jak i przyszłych. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom
odbiorców: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie
Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych
powyżej oraz na podstawie przepisów prawa.

4.

Administrator na etapie rekrutacji nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres konieczny
do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji.

6.

Masz prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit c). a także prawo do
przenoszenia danych,
b) wycofania udzielonej zgody (w przypadku wskazanym w
co nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.1 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

9. Nie wypełniaj formularza jeśli nie ukończyłaś/ukończyłeś 16 roku życia. Jeśli nie masz jeszcze
16 lat poproś rodzica lub opiekuna ustawowego o przesłanie Twojego zgłoszenia drogą
mailową w Twoim imieniu i podanie swoich (opiekuna) danych do kontaktu.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.

Information clause for a model candidate

According to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) we provide you with the following information:
1. The administrator (hereafter “the Administrator”) of your personal data is Artur Siwiec,
the owner of a model agency known as AS Management. You can contact the
Administrator by sending a letter to: Artur Siwiec, Składowa 2H (street), 38-457
Świerzowa Polska (zip code, town), or by calling at: +48 603781946. You can also contact
the Administrator through a data security inspector who was appointed by Artur Siwiec.
In such a case, please sent a letter to: Anna Siwiec, Składowa 2H (street), 38-457
Świerzowa Polska (zip code, town) or by calling at: 603781946.
2. The data is collected for the purpose of processing your application, both the current
application and any possible future one. Providing us with your personal details is
voluntary, however, it is essential for the application process to be successful.
3. Your personal information is only used within the scope needed to achieve the
abovementioned purpose. The information may be shared with the following third-party
recipients: web hosting service provider or other data processing entities hired by the
Administrator, Administrator’s employees or other individuals authorised by the
Administrator. Your data is not made accessible to any third parties apart from the
aforesaid subjects and other subjects that are granted access to personal information by
law.
4. The Administrator will not reveal or send any personal data collected during the
application stage to any foreign country or international organisation.
5. Your data will be stored no longer than is necessary that is for the duration of the current
application or any possible future one.
6. You have the right to:
a. Request access to your personal data, revise it, erase it or limit access to it,
object to processing the data (only in the cases stated in the article no 3,
subsection c), or transfer it.
b. Withhold already given consent (only in the cases stated in the article no 3,
subsection c). The withdrawal of the information has no effect on the data
already processed providing that the data was processed in accordance with the
law.

7. With reference to your data being collected by the Administrator you have the right to
lodge a complaint with a supervisory authority (The Inspector General for Personal Data
Protection).
8. You will not be subject to a decision which would be based solely on automated
processing. This also includes data profiling.
9. Please do not fill in the form unless you are over 16 years old. In such a situation, please
ask your parent or legal guardian to send your application for you. The application form
should be sent by email and it needs to contain contact details to your parent or legal
guardian.

Profiling consists of any form of automated processing of personal data evaluating the personal
aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning the data
subject’s performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests,
reliability or behaviour, location or movements, where it produces legal effects concerning him or
her or similarly significantly affects him or her.

