Polityka Prywatności /Privacy Policy

Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
informujemy, że:
Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb projektów rekrutacyjnych, na podstawie art.6 ust.1 lit.a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od daty ich otrzymania, a w przypadku wyrażenia
zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Magdalena Nykiel GetPRO z siedzibą w Konopnicy, ul.Szkolna 18,
98-313 Konopnica.

Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email contact@u-get.pro lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jakie dane przetwarzamy?
Dane Kandydata
W celu przeprowadzenia skutecznego procesu rekrutacji i przedstawienia Kandydatom jak najlepszych
możliwości zatrudnienia musimy przetwarzać określone informacje na temat Kandydata takie jak:
●
●
●
●
●

imię i nazwisko;
wiek / data urodzenia;
płeć;
fotografia;
stan cywilny;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dane kontaktowe;
wykształcenie;
historia zatrudnienia;
kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;
dane kontaktu referencyjnego;
status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
informacje o różnorodności, takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne
wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności;
informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;
informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia
dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
dodatkowe informacje, które kontakty referencyjne Kandydata zdecydują się nam podać;
dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na temat Kandydatów lub które uzyskamy
ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;

Lista tych informacji, które możemy przechowywać może się powiększać w związku z nowymi sytuacjami
rekrutacyjnymi.
Dane Klienta
Zachodzi konieczność gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących Klientów lub osób w organizacji
Klientów takich jak:
Nazwa i Adres Klienta, adresy milowe, telefony kontaktowe, imiona i nazwiska osób kontaktowych po stronie
Klienta, w toku świadczenia dla tychże Klientów usług, takich jak:
● doradztwo personalne czyli znalezienie dla Klienta odpowiednich Kandydatów
● zapewnienie Klientowi usług leasingu pracowniczego
Dane kontaktów referencyjnych
W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia prosimy podmioty , osoby wystawiające
referencje, wyłącznie o bardzo podstawowe dane kontaktowe abyśmy mogli skontaktować się z tymi osobami w
celu otrzymania referencji.
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Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

rekrutacje

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać
odwołana w każdym czasie

do czasu odwołania zgody

obsługa zapytań z formularza
kontaktowego

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać
odwołana w każdym czasie; odwołanie
zgody będzie równoznaczne z
rezygnacją z otrzymania informacji
zwrotnej w zakresie zgłoszonego
zapytania

do czasu odwołania zgody

dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, czyli uzasadniony interes
Administratora

do czasu przedawnienia roszczeń

nawiązywanie współpracy

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać
odwołana w każdym czasie

do czasu odwołania zgody

podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, czyli niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy

w czasie obowiązywania umowy

realizacja wiążącej nas umowy
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Sposób gromaczenia danych osobowych
Dane Kandydata:
dane osobowe gromadzone są na dwa sposoby:
● bezpośrednio od Kandydatów i za zgodą Kandydatów
● od osób trzecich np. od innych kandydatów lub naszych Klientów
Dane Klienta
dane osobowe gromadzone są Klientów na dwa sposoby:
● bezpośrednio od samych Klientów
● od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów) i z innych źródeł (na przykład portale internetowe i
inne).
Dane kontaktów referencyjnych
Dane kontaktowe Referentów gromadzone są wyłącznie, jeżeli Kandydat lub członek naszego Zespołu wymienia
Referenta jako swój kontakt referencyjny.

Sposób wykorzystania danych osobowych
Dane Kandydata
Wykorzystujemy dane kandydatów wyłącznie w celach rekrutacyjnych czyli w celu znalezienia dla kandydatów
zatrudnienia. Im więcej informacji posiadamy o kandydatach i ich umiejętnościach tym lepiej możemy dopasować
naszą usługę.
Dane Klienta
Wykorzystujemy informacje o Klientach i osobach reprezentujących Klienta w toku współpracy z Klientem, dla
upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy stronami są należycie wdrożone, aby współpraca przebiegała
sprawnie.
Dane kontaktów referencyjnych
Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów referencyjnych, aby usprawnić proces rekrutacyjny naszych
kandydatów. Możemy także wykorzystywać dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się
z nimi w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesować.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe udostępniane będą potencjalnym pracodawcom w celu realizacji projektów rekrutacyjnych czyli
znalezienia dla naszych kandydatów jak najlepszej pracy.
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Dane osobowe kandydatów udostępniane będą osobom i organizacjom, które przechowują informacje związane z
Twoimi referencjami lub aplikacją o pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy,
oraz agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy;
Dane osobowe Klientów udostępniane będą Kandydatom GetPRO w celu zorganizowania spotkań
rekrutacyjnych, przesłania umów lub innych dokumentów.
Możemy udostępniać dane osobowe, które przetwarzamy, organom skarbowym, audytorskim i innym , jeżeli
uważamy , że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych.

Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe, kandydatów oraz dane referencyjne będą przechowywane przez okres 2 lata od daty otrzymania
lub udzielenia ponownej zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych
postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
Dane Klientów wraz z danymi osobowymi osób dedykowanych po stronie Klienta do realizacji Umowy będą
przechowywane przez okres 2 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy w celu zabezpieczenia
roszczeń.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do pańskich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim pańskiego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu
określonym powyżej, z przyczyn związanych z pańską szczególną sytuacją.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie pańskich danych
osobowych dla celów określonych , ma Panu/Pani w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
Ma Panu/Pani prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na pański temat
posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji.

Pozostałe informacje
Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji
międzynarodowych z wyjątkiem Szwajcarii, która decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2000 r. na mocy
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dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych w Szwajcarii,
zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: contact@u-get.pro
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