
KLAUZULE ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI

WZORY ZGÓD DO STOSOWANIA W

EliteHunter Sp.zo.o., Waligóry 25FB, 03-019 Warszawa , NIP: 5242957721

Administratorem Twoich danych osobowych jest
EliteHunter Sp.zo.o.
Waligóry 25FB
03-019 Warszawa 
NIP: 5242957721

Administrator sprawuje nadzór nad ochroną Twoich danych osobowych, można skontaktować się z nim pod adresem
krzysztof@elitehunter.pl. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacji przez
Administratora na stanowisko, na które aplikujesz lub podobne stanowiska realizowanego na rzecz Administratora,
Twojego potencjalnego pracodawcy - klienta Administratora. Ponadto Twoje dane są przetwarzane również w celu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. Możemy
przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Podstawą przetwarzania
Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami lub organami państwowymi. Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa
przetwarzane są na podstawie konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane
osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania ich w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz innym podmiotom współpracującym na polecenie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, prawne. Twoje dane osobowe trafiają do dostawców systemów informatycznych Administratora poza
Europejski Obszar Gospodarczy między innymi do USA. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech
lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dłużej jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę oraz dla celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony
przepisami prawa. Dane, których podstawą przetwarzania jest to, iż są one niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, będą przechowywane do czasu ustania tej podstawy przetwarzania. W
przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed jej cofnięciem. Masz prawo do dostępu do swoich
danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz  profilowania.


