
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROGRAM „POLEĆ ZNAJOMEGO” 

 
1. Przystępując do Programu, Polecający oświadcza, że Kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną o 

przetwarzaniu jego danych osobowych w programie „POLEĆ ZNAJOMEGO” w Canon Ophthalmic 

Technologies sp. z o.o.”. i udostępniając Polecającemu swoje dane, wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

Wykorzystanie danych kontaktowych Osoby rekomendowanej jest możliwe jedynie wtedy, gdy Osoba 

rekomendowana jest poinformowana o rozpowszechnieniu swoich danych przez Polecającego, wyraża na 

to zgodę i jest zainteresowana współpracą i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w COT. Za uzyskanie 

zgody odpowiada Osoba polecająca.  

2. Osoba polecająca oraz Osoba rekomendowana wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 

z późn. zm.) i Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz na komunikowanie się drogą 

telefoniczną lub mailową.  

3. Wzięcie udziału w Programie przez Kandydata oznacza, iż przyjmuje on do wiadomości oraz akceptuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych Kandydata jest CANON OPHTHALMIC TECHNOLOGIES Sp. 

z  o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000492694, NIP  6490001109, REGON 270 115 550, z kapitał zakładowym: 710 215,00 zł; 

b)  podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rekrutacji prowadzonej przez COT w 

ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

c) Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące ogłoszenie rekrutacyjne COT oraz 

podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT; 

d) Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Canon INC w Japonii 

(Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, iż Japonia zapewnia odpowiedni stopień 

ochrony danych), w celu realizacji procesów ujętych w lit. b powyżej; 

e) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli zauważy, iż jego dane osobowe 

przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa;  

f) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

g) dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat od zakończenia rekrutacji o ile 

Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych, w przeciwnym wypadku dane będą przechowywane do momentu ukończenia 

procesu rekrutacji lub zakończenia czynności względem Polecającego wynikających z Programu 

np. wypłaty bonusu za polecenie; 

h) dane osobowe Kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; 

i) z Administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie: CANON 

OPHTHALMIC TECHNOLOGIES Sp. z  o.o., adres:  Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław lub e-

mailowo: rodo@mail.canon 

 


