
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY | RODO 

 

Szanowny Kandydacie, 

 

W związku z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest            

stosowane od 25 maja 2018 r. chcemy byś wiedział: 

 

KIM JESTEŚMY: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Śledzikowski prowadzący działalność         

gospodarczą pod firmą „Adam Śledzikowski MERIXSTUDIO” z głównym miejscem wykonywania          

działalności gospodarczej w Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 10, posiadający NIP:           

7772427860 i REGON: 301610607. Na mocy odpowiedniej umowy zawartej z MERIXSTUDIO,           

współadministratorem Twoich danych osobowych jest spółka GoDealla Sp. z o.o. z siedzibą w             

Poznaniu przy ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców           

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział              

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406039, NIP 7831685435,          

REGON 302001218. Zasadnicza treść uzgodnień między współadministratorami dostępna jest na          

stronie internetowej pod adresem: https://www.merixstudio.com/pages/polityka-prywatnosci/.  

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE: 

2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:  

a) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, przy czym dane w zakresie określonym w art. 221              

§ 1 Kodeksie pracy przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art.                   

221 § 1 k.p., natomiast dane w pozostałym zakresie, które dobrowolnie nam podałeś w toku               

rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj.                    

w oparciu o Twoją zgodę – przez okres miesiąca od zakończenia rekrutacji na stanowisko, o               

które się ubiegałeś, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych dobrowolnie            

podanych – wówczas dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody; 

b) w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia i świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej            

Polskiej (w wypadku cudzoziemca) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z przepisami                 

Rozdziału 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – do czasu zakończenia              

rekrutacji – z zastrzeżeniem pkt. c) i d) poniżej; 

c) w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o Twoją                   

zgodę, którą w każdej chwili masz prawo cofnąć – przez okres dysponowania tą zgodą, jednak               

nie dłużej niż przez okres 2 lat od jej pozyskania; 

d) w celu obrony przed roszczeniami, jeśli w terminie miesiąca od zakończenia rekrutacji na             

stanowisko, o które się ubiegałeś, zakwestionujesz wyniki przeprowadzonej przez nas rekrutacji           

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes                 

administratora – przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które się              

ubiegałeś, jednak nie dłużej niż do czasu: (i) wyraźnego oraz udokumentowanego           

zaakceptowania przez Ciebie wyników przeprowadzonej rekrutacji lub (ii) prawomocnego         

zakończenia sporu sądowego dotyczącego procesu rekrutacyjnego, w którym brałeś udział;          

niemniej zastrzegamy, że w przypadku gdy w w/w terminie jednego miesiąca nie dotrze do nas               

z Twojej strony jakakolwiek skarga dotycząca wyników przeprowadzonej rekrutacji lub inne           

żądanie bądź wniosek o podobnym charakterze, przyjmiemy, że nie wnosisz uwag odnośnie            

procesu rekrutacyjnego, w którym brałeś udział i usuniemy Twoje dane. 
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CZY MUSISZ NAM PODAĆ TWOJE DANE: 

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz rozdziale 16               

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest wymogiem ustawowym           

(wynikającym z w/w regulacji prawnych) i jesteś zobowiązany do ich podania – w przeciwnym              

wypadku nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Twoim udziałem. Podanie danych w            

pozostałym zakresie ma dobrowolny charakter i nie musisz nam ich przekazywać. 

 

4. W związku z tym, iż proces rekrutacyjny może się odbywać w naszej siedzibie, informujemy              

ponadto, że na terenie naszego przedsiębiorstwa funkcjonuje monitoring wizyjny rejestrujący obraz           

w formie nagrań video. Celem wprowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób           

przebywających na terenie przedsiębiorstwa administratora oraz ochrona znajdującego się tam          

mienia a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes                   

administratora polegający na realizacji w/w celu. Materiały pozyskane z monitoringu będą           

przechowywane przez okres 30 dni, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający             

ich odtworzenie. Wyjątkowo, w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w            

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one            

stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu            

do czasu prawomocnego zakończenia odnośnego postępowania. 

 

KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE: 

5. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępnione: 

a) dostawcom usług hostingowych, w tym chmurowych, 

b) dostawcom usług poczty elektronicznej,  

c) dostawcom usług pocztowych i kurierskich, 

d) dostawcom usług prawnych. 

 

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a            

to w związku z faktem, iż podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe (w zakresie               

poczty elektronicznej i chmury obliczeniowej) jest spółka Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii              

wraz ze swym podwykonawcą – spółką Google LLC mająca swoją siedzibę w USA. Spółka Google               

LLC przystąpiła jednak do programu „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), który zapewnia          

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Listę podmiotów uczestniczących w programie          

„Tarcza Prywatności” znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant_search, natomiast     

główne założenia tego programu znaleźć można pod poniższym linkiem:         

https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.  

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA: 

7. W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci prawo: 

a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia;  

c) do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

e) do przenoszenia Twoich danych osobowych; 

 

 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych           

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl); 

g) cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o której mowa w              

pkt. 2 powyżej, jednak cofnięcie to nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych              
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osobowych w okresie ważności udzielonej zgody, a w razie jej cofnięcia przechowywać            

będziemy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wykazania faktu i daty udzielenia przez Ciebie              

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

PONADTO: 

8. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane, a także nie podlegają innej formie              

zautomatyzowanego przetwarzania, skutkującej podejmowaniem decyzji wywołujących wobec       

Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających. 

 

9. Informacje na temat stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych znajdziesz również w             

naszej Polityce prywatności dostępnej w języku polskim pod adresem         

https://www.merixstudio.com/pages/polityka-prywatnosci/ oraz w języku angielskim pod adresem       

https://www.merixstudio.com/pages/privacy-policy/. 

 

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych          

prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na           

skrzynkę odo@merixstudio.com. 
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