RODO:
Administratorem danych osobowych jest Infolet Sp. z o.o. (ul. Zygmunta Miłkowskiego 3,
30-349 Kraków).
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe, które przetwarzamy, to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu
kariery i wcześniejszego zatrudnienia, oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w związku z art. 22(1) § 1 Kodeks pracy.
Dotyczy to takich danych jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

imię (imiona) i nazwisko;
imiona rodziców;
datę urodzenia;
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 (1) § 1 k.p., podstawą ich
przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dotyczy to
takich danych jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wizerunek (zdjęcie);
adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej;
zapis wideo rozmowy;
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (np. prawo jazdy oraz inne podobne);
umiejętności (np. znajomość języków obcych);
dane biometryczne.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Infolet Sp. z o.o., w szczególności są to pracownicy Działu Kadr oraz Dyrektor lub
Kierownik Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja, a także klient na zlecenie którego
prowadzona jest rekrutacja lub któremu prezentowana jest kandydat do pracy.
Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału
w rekrutacji prowadzonej przez Infolet Sp. z o.o.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Infolet Sp. z o.o.
dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania,
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Zawsze w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tomasz
Cygan, e-mail: tcygan@kancelaria-cygan.pl, tel. 694 – 429 – 337
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co
jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między
jej udzieleniem a cofnięciem.
W przypadku braku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane w czasie danego procesu
rekrutacji oraz do czasu cofnięcia zgody w przypadku zgody wyrażonej bezterminowo na
przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są
wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

