Zasady przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o., Tomczykowski
i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa, Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. (Aleje
Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa) (dalej łącznie jako: „Administrator”)
2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z
nami kontaktować w następujący sposób:
•
•
•

osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 93, 02-001
Warszawa
telefonicznie pod numerem: (0-22) 480 81 00
za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ozogtomczykowski.pl.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Rekrutacja w przypadku umowy o pracę
W ramach tego procesu oczekujemy przekazywania danych osobowych (czy to zawartych w CV czy
liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy (tj. imię i nazwisko,
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacyjnym,
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Prosimy abyś nie
przekazywał nam informacji w szerszym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania wyżej
wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady 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
(dalej jako: „RODO”) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.
W przypadku, w którym przesłana aplikacja będzie zawierać dodatkowe dane (poza wskazanymi
powyżej), ich przetwarzanie przez Administratora będzie oparte na Twojej zgodzie (tj. w oparciu o art.
6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie
przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.
W przypadku, gdy przesłana aplikacja będzie zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest
rekrutacja, nie będą one przez nas wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Rekrutacja w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia)
Do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będziemy potrzebowali Twoich następujących danych:
imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, Twoje
dotychczasowe doświadczenie.
Twoje dane będziemy przetwarzali w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit b) RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Jeżeli chciałbyś wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy do tego potrzebowali
Twojej zgody. W takim przypadku Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. a) RODO.
4. Ważne informacje dotyczące udzielonej zgody
Pamiętaj, że w niektórych opisanych powyżej podstawą przetwarzania przez Administratora danych
osobowych jest udzielana przez Ciebie zgoda. Jest ona udzielana dobrowolnie, jednak może być
niezbędna czy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Możesz ją cofnąć w każdym czasie, co
jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności zaś, podmiotom
zapewniającym Administratorowi obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom
świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy
rekrutacyjnym. Korzystamy wyłącznie z wiarygodnych kontrahentów, którzy zapewniają
bezpieczeństwo przekazanych im danych osobowych.
6. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo jak jest to konieczne dla przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli zaś wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach
rekrutacyjnych, Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalnie 6 miesięcy, chyba że wcześniej
cofniesz udzieloną nam zgodę.
7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE czy do organizacji międzynarodowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
9. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo żądania dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, w przypadku
gdy masz zastrzeżenia odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

