Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy (umowa o pracę)
I.

Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w
zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia) – dalej zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi, tj. Pana/Pani dane osobowe których
nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych
właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub
przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej
zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i dodatkowe dokumenty.
Podanie Danych dodatkowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane
dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pana/Pani zgłoszenia
rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam odrębnej zgody w tym zakresie.
Wyrażenie zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie
stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
II.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie
kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka/deweloper: POLSKI KOSZYK spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w
Warszawie
(02-247)
przy
ul. Marcina Flisa 4, zarejestrowana pod numerem KRS 0000554289, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 5223027903, REGON 361337790; („Administrator”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przesyłając
wiadomość e-mail na adres: iod@polskikoszyk.pl lub przesyłając wiadomość na adres
korespondencyjny spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”.
III.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy czym:
a) w odniesieniu do Danych podstawowych tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych
kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
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danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych;
b) w odniesieniu do Danych dodatkowych tj. innych danych niż wskazane w lit. a) oraz w przypadku
wyrażenia woli udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych odbywających się w ciągu 3 lat od
momentu rozpoczęcia (ogłoszenia) bieżącej rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania stanowi
Pana/Pani zgoda - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Nadto, Dane podstawowe i Dane dodatkowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej
potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania w
celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
IV.

Prawo do cofnięcia zgód

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie
Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia
którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres biuro@polskikoszyk.pl lub
przesłanie listu tradycyjnego na adres Administratora.
V.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia
procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane
przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia
(ogłoszenia) bieżącej rekrutacji. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o
zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że będzie istniała inna podstawa dla ich
przetwarzania.
Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek
prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu
wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO maksymalnie przez okres 3 lat
liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś/aś udział.
VI.

Odbiorcy danych.

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom zapewniającym obsługę lub
udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczący, usługi
dostawy i utrzymania oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i
bezpieczeństwa systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom doradczym,
podmiotom świadczącym usługi w ramach w ramach likwidacji szkód z którymi współpracuje
Administrator, pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz
współpracownikom ww. podmiotów.
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Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom państwowym
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
VII.

Przekazywanie danych poza EOG.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, masz:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f)

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże
zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe znajdziesz w pkt II powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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