Witaj,
dziękuję, że jesteśmy w kontakcie.
Od początku dbamy o to, żeby w rozsądnym odstępie czasu wysyłać Ci informacje
o ciekawych projektach w FINGO, do których potencjalnie możesz dołączyć, i które
są w zasięgu Twoich zainteresowań i kompetencji.

Zależy nam, żeby dzielić się z Tobą tylko

Nie powielamy informacji i rozumiemy

zindywidualizowanymi informacjami.

odpowiedź typu – „Nie jestem zainteresowany

Priorytetem jest dla nas dbanie o to, żeby

zmianą i proszę o kontakt za rok lub wcześniej,

wysłane informacje uwzględniały Twój proﬁl

pod warunkiem rekrutacji do projektu w mojej

zawodowy oraz preferencje zawodowe.

technologii i opartego o chmurę”.

W tym celu w naszej (i tylko naszej) bazie z proﬁlami, potrzebujemy zanotować następujące informacje:
• dane dostępne publicznie
• listę Twoich ulubionych technologii, które jasno wynikają z proﬁlu lub mamy o nich informacje od Ciebie
• informacje o preferowanej dacie ponownego kontaktu
• potwierdzenie, że realizowany przez nas projekt jest dla Ciebie interesujący i prosisz o kontakt w chwili
rozpoczęcia rekrutacji
• notatki dotyczące warunków ewentualnej współpracy
• inne informacje administracyjne
Wszystko, żeby nie tracić wspólnego czasu i dzielić się tylko tym, co interesujące.
Nowe prawo nakłada na nas obowiązek poinformowania Ciebie, że robimy takie notatki poza portalami
skupiającymi społeczność zawodową.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FINGO sp. z o. o., Pl. Powstańców Śląskich 7, 53-329 Wrocław, tel. 71 332 99 60, biuro@ﬁngo.pl. Możesz kierować
dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące własnych danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@ﬁngo.pl. Dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO* w celu rekrutacji dla FINGO sp. z o. o. Dane osobowe będą usuwane po upływie trzech lat od
otrzymania niniejszej informacji, chyba że przed upływem tego czasu wyrazisz zgodę na dalsze ich przetwarzanie. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw
odnośnie przetwarzania, kontaktując się z nami mailowo lub poprzez wiadomość na LinkedIn. Dane osobowe, o ile będą udostępniane, to tylko takim podmiotom,
które realizują zadania rekrutacyjne w imieniu FINGO i tylko w zakresie prowadzonej rekrutacji wyłącznie dla FINGO (podwykonawcy). Dane te w żadnym wypadku nie
będą udostępniane ﬁrmom rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe będą przechowywane na serwerze, znajdującym się w państwie trzecim, który zapewnia zgodność
z RODO. Możesz żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Przy podejmowaniu decyzji nie korzystamy z automatów – proﬁlowania.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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