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Kostka Klepuszewski i Wspólnicy – Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych w
toku rekrutacji
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, niniejszy regulamin rekrutacji (dalej „Regulamin”)
wyjaśnia:
✓
✓
✓

jak wygląda proces rekrutacji,
jakie dane osobowe gromadzimy,
jak i w jakim celu je przetwarzamy.

Nasze operacje na Twoich danych osobowych są zgodne z 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 (dalej „RODO”). Regulamin umożliwia nam zrealizowanie kluczowych,
wynikających z RODO obowiązków informacyjnych.
Dla przejrzystości, Regulamin został podzielony na następujące części:
Spis treści
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Słowniczek – podstawowe pojęcia.
Jak prowadzimy rekrutację, jakie dane zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne
naszego działania?
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?
Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych?
Dane kontaktowe.

I.

Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe - wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko, email, numer telefonu, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej itp.;
Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich Danych Osobowych. Są to np.
zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości, kontaktowanie się z Tobą czy
nawet usuwanie Danych Osobowych;
Administrator – Kostka Klepuszewski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu.
II.

Jak prowadzimy rekrutację, jakie dane zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne
naszego działania?

Twoje dane mamy albo bezpośrednio od Ciebie, albo otrzymaliśmy je od osoby Cię polecającej lub
z portalu branżowego lub rekrutacyjnego, gdzie prezentowałeś swoje doświadczenie.
Zakres Danych Osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje udostępniasz nam na
swój temat – obejmuje treść dokumentów, informacje o sposobie ich złożenia, a także zawartość naszej
ewentualnej dalszej komunikacji i wniosków z postępowania rekrutacyjnego.
Rekrutację prowadzimy tylko elektronicznie – chronimy środowisko i Ciebie prosimy o to samo.
Na pierwszym etapie rekrutacji przetwarzamy Dane Osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu
rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym).
Pamiętaj również, że jesteś odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność podawanych przez
Ciebie danych. Prosimy – zadbaj o te kwestie. Są one dla nas bardzo ważne.
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Pamiętaj, że w przypadku, gdy stanowisko, na które aplikujesz, wiąże się z zawarciem umowy o pracę,
nie masz obowiązku podawania innych danych, niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy oraz z
określonego właściwymi przepisami wzoru kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, tj.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

imię (imiona) i nazwisko,
imiona rodziców,
data urodzenia,
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
inne dane, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Niezależnie od powyższego, możemy przetwarzać Dane Osobowe, które nie należą do szczególnej
kategorii danych (tj. inne niż dane wrażliwe), wykraczające poza katalog wskazany powyżej, jeżeli
wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie i udostępniłaś / udostępniłeś je nam w trakcie i w
związku z procesem rekrutacji. Co przy tym ważne – brak Twojej zgody lub jej wycofanie, w żadnym
razie nie spowoduje niekorzystnego traktowania Ciebie, ani nie będzie powodować wobec Ciebie
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji – w szczególności nie będzie stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę nawiązania z Tobą współpracy.
Prosimy, nie przesyłaj nam innych danych, niż niezbędne dla celu Twojego aplikowania na
konkretne stanowisko, w szczególności takich jak zdjęcie, lub tzw. danych wrażliwych (szczególnych
kategorii danych wskazanych w art. 9 RODO), tj. danych m.in. ujawniających Twoje pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz Twoje dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej. Gdybyś jednak zdecydował się przekazać nam tego rodzaju dane, to wiedz,
że przetwarzanie przez nas szczególnej kategorii danych będzie możliwe wyłącznie na podstawie
Twojej zgody i tylko, gdy z własnej inicjatywy udostępnisz nam te dane, jak również w przypadku, gdy
będziemy mieli cel w ich przetwarzaniu.
Jeżeli wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych
procesach rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych
będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W niektórych wypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb przyszłych rekrutacji
na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
tj. wykorzystywania legalnie pozyskanej aplikacji, w celu złożenia oferty współpracy na stanowisko
zgodne z Twoimi kwalifikacjami i naszym zapotrzebowaniem, co jest celem zgodnym z celem, w którym
Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (tzw. cel kompatybilny w rozumieniu art. 6 ust. 4
RODO).
Również kiedy udostępniłaś / udostępniłeś swój profil zawodowy publicznie lub zostałaś / zostałeś
polecony na dane stanowisko, możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe dla potrzeb rekrutacji na
podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. wykorzystywania
legalnie pozyskanych danych, w celu złożenia oferty współpracy na stanowisko zgodne z Twoimi
kwalifikacjami i naszym zapotrzebowaniem.
W przypadku kierowania przez Ciebie względem nas roszczeń dotyczących procesu rekrutacji i
konieczności podjęcia przez nas stosownej obrony podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych
będzie także nasz prawnie uzasadniony interes, tj. właśnie konieczność ochrony przed Twoimi
roszczeniami dotyczącymi procesu rekrutacji.
Proces rekrutacji może być wieloetapowy i składać się zarówno z rozmów, jak i wykonywania zadań
rekrutacyjnych i innych form sprawdzenia Twoich kompetencji, jeżeli okaże się to niezbędne dla
dokonania rzetelnej analizy wszystkich zgłoszeń, a co za tym idzie wyboru konkretnego kandydata, z
którym będziemy chcieli rozpocząć współpracę.
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W każdym przypadku naszym celem przetwarzania jest:
a)

b)
c)

przeprowadzenie rekrutacji, w tym zwłaszcza ocena Twojej kandydatury pod kątem wymagań na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłałaś / przesłałeś swoje
zgłoszenie rekrutacyjne lub – odpowiednio – przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne
stanowiska;
jeżeli spełniasz wymagania dla stanowiska – złożenie Ci oferty współpracy i doprowadzenie do
zawarcia umowy;
wykazanie zgodności postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa.

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dobrowolne, jednak
konsekwencją niepodania danych niezbędnych dla oceny Twojej aplikacji lub kontaktu z Tobą może być
odrzucenie Twojej aplikacji.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej nam zgody pamiętaj, że w każdej chwili
możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich
danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do sprzeciwienia się
takiemu przetwarzaniu. Dodatkowo na każdym etapie przysługuje Ci prawo otrzymania informacji o
statusie Twojej aplikacji oraz do rezygnacji z uczestnictwa w rekrutacji. Katalog przysługujących Ci
uprawnień wraz z ich opisem znajdziesz w części V niniejszego Regulaminu.
III.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z pojedynczą rekrutacją, zostaną one usunięte
najpóźniej po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego rozumianego jako zawarcie umowy
z innym kandydatem. Czas ten pozwala na zrealizowanie okresu próbnego i potwierdzenie, że dane
stanowisko faktycznie zostało skutecznie obsadzone. Dodatkowo, w tym okresie możemy
zaproponować Ci udział w rekrutacji na podobne stanowisko (tzw. cel kompatybilny – więcej powyżej).
Dane przetwarzane na podstawie zgody na przyszłe rekrutacje przetwarzamy do ewentualnego jej
cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona (tj. zatrudnienia Cię), jednak zwykle nie
dłużej niż 2 lata od ich ostatniej aktualizacji przez Ciebie.
Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych
roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli
przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.
IV.

Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Do Twoich Danych Osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:
−

−

nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, a także Twoi potencjalni
przełożeni i inne osoby podejmujące decyzje rekrutacyjne, którzy są zobowiązani do ich
zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których je
uzyskaliśmy,
podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług na podstawie odpowiednich umów
powierzenia Danych Osobowych do przetwarzania.

Wszystkie te osoby i podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania
określonych działań.
Możemy być zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań. W takim wypadku informacje są udzielane wyłącznie, jeśli istnieje
ku temu właściwa podstawa prawna.
Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.
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V.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych?

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@kkiw.com.pl, z adresu, który podałaś / podałeś do kontaktu, wpisując w tytule „Żądanie RODO”,
a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Przysługują Ci następujące prawa:
1.

Dostęp do Danych Osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe
informacje o tym:
-

czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;
w jakim celu;
jakie kategorie danych przetwarzamy;
kto jest ich odbiorcą;
w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
jeżeli Dane Osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich
źródle.

Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia danych).
2.

Sprostowanie danych - jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo
niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.

3.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia
zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w
szczególności w następujących przypadkach:
-

5.

brak dalszej niezbędności Danych Osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jednocześnie nie
istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy nie
występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
w celach marketingowych;
przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze
działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki,
gdy:
-

kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Danych Osobowych – na okres
pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie
Twoich
Danych
Osobowych
jest
niezgodne
z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
administrator nie potrzebuje już Twoich Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale
są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wniosłaś / wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych – jedynie
do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie
uzasadnionymi interesami.
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6.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu
administratorowi, jeżeli:
-

7.

przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy;
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym
operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
-

gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeżeli nie
będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).
8.

Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich
Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Szczegółowy opis procedury
https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

VI.

wnoszenia

skargi

dostępny

jest

pod

adresem:

Dane kontaktowe.

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Kostka Klepuszewski i Wspólnicy Spółka jawna z
siedzibą we Wrocławiu (50-414) przy ul. Podwale 83/11.
We wszystkich sprawach związanych z Danymi Osobowymi możesz skontaktować się z nami za
pomocą wiadomości e-mail: biuro@kkiw.com.pl
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 1 lutego 2020
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