
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na
potrzeby rekrutacji

Zgodnie 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 (RODO) informuję, iż:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem   Pani/Pana  danych  osobowych   jest  spółka  WEBINI  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczytnickiej
11/5, 50-382 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla   Wrocławia-Fabrycznej  we
Wrocławiu,   VI   Wydział   Gospodarczy   Krajowego   Rejestru   Sądowego,   pod
numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (zwana dalej:
„Spółką”).

Dane osobowe i cel ich przetwarzania
Podanie   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   ale   konieczne   do
wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych   jest   niezbędność  do   zawarcia   odpowiednio   umowy   o   pracę  lub
umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

W razie przesłania w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny)
dodatkowych informacji (dodatkowych danych osobowych), co do których nie
ma prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu
pracy, ich przetwarzanie możliwe jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
dobrowolnej   zgody.   Przetwarzanie   dodatkowych   danych   osobowych   będzie
realizowane   dla   tych   samych   celów,   co   w   przypadku  pozostałych   danych
osobowych. Nie   ma   Pani/Pan   obowiązku   przekazywania   nam   dodatkowych
danych osobowych. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu
do   dodatkowych   danych   osobowych,   prosimy   o   niezamieszczanie   ich   w
przesyłanych dokumentach aplikacyjnych.

Spółka w ramach celów przetwarzania danych nie przewiduje przetwarzania
danych   na   potrzeby   marketingu   bezpośredniego   lub   podejmowania   decyzji
opierających   się wyłącznie   na   zautomatyzowanym   przetwarzaniu,   w   tym
profilowaniu.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez
okres  trwania  procesu  rekrutacyjnego,  do  chwili  jego  definitywnego
zakończenia. W ograniczonym zakresie Spółka może przechowywać  zebrane



dane   osobowe   w   zakresie   niezbędnym   do   ustalania,   obrony   i   dochodzenia
ewentualnych   roszczeń   związanych   z   rekrutacją  jako   prawnie   uzasadniony
interes realizowany przez administratora.

Dodatkowo, jest Pani/Pan uprawniony/a do wyrażenia dobrowolnej zgody na
przetwarzanie   danych  osobowych   w   celu   realizacji   przez   Spółkę   przyszłych
procesów rekrutacji na podobne stanowiska.

Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej
Spółki   -   będą   mieć   wyłącznie   upoważnieni   przez   Spółkę   pracownicy,
współpracownicy   i   tylko   w   niezbędnym   zakresie.   Administrator   będzie
przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT,
hostingu poczty, systemów informatycznych. 

Przysługujące uprawnienia
Ma Pan/Pani prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu   wobec   przetwarzania   (którego   celem   jest   prawnie   uzasadniony
interes  administratora),  przenoszenia  danych  osobowych  (na  których
przetwarzanie wyraził/a Pani/Pan zgodę lub które przetwarzane są na podstawie
umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie   zgody,   ma   Pani/Pan   prawo   do   cofnięcia   zgody   w   dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania,
iż   przetwarzanie   przez   Spółkę   danych   osobowych   narusza   przepisy   RODO
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Ze  Spółką  można  się  skontaktować  poprzez  adres  e-mail:
daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: Webini Sp. z o.o., ul. Szczytnicka 11/5,
50-382 Wrocław. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących   przetwarzania   danych   osobowych   oraz   korzystania   z   praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
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