KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI
Szanowna/y Pani/Panie,
w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia
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”), informujemy
niniejszym, iż T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa, z siedzibą
w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków (nr tel: 12 427-24-24; „SPCG”) jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako uczestników rekrutacji prowadzonej
przez SPCG.
SPCG przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane.
W przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG, przetwarzamy Pani/Pana wizerunek w związku
ze stosowaniem monitoringu obrazu na terenie lokali biurowych SPCG, nieruchomości
używanych przez SPCG oraz terenu wokół budynków SPCG.
Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji
następujących celów przetwarzania:
a)

Cel: przeprowadzenie rekrutacji.
Podstawa prawna:
(i)
w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy
w zakresie danych wskazanych w przepisach art. 22 1 Kodeksu pracy - art. 6 ust. 1
lit c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na SPCG);
(ii)
w innych przypadkach - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
jednakże w zakresie danych, które wykraczają poza dane wymienione w przepisach art. 22 1
Kodeksu pracy w odniesieniu do osoby ubiegającej się o zatrudnienie w rozumieniu
Kodeksu pracy, podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Okres przechowywania: do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, przy czym
w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie, nie dłużej niż do
cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

b)

Cel: przeprowadzenie przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan na to
zgodę).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Okres przechowywania: do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej
niż przez okres 2 lat.
c)

Cel: zapewnienie, poprzez monitoring obrazu: bezpieczeństwa osób; ochrony mienia;
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić SPCG na szkodę.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPCG);
prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPCG: zapewnienie bezpieczeństwa osób,
ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji.
Okres przechowywania: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy prawa
nie stanowią inaczej, zaś w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub SPCG powzięło wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Dane nie będą jednak przechowywane dłużej
niż do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu.

Nadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach, na które uzyskamy Pani/Pana zgodę
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w zakresie niezbędnym dla realizacji takich celów i w związku z tym
będziemy przechowywać te dane przez okres dla tego niezbędny, nie dłużej jednak niż
do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.
Informacja, co do obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału
w tym procesie, co jednak nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody, jej cofnięcie nie wpłynie na
Pani/Pana udział w procesie rekrutacyjnym. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, SPCG nie będzie ich przetwarzać w tym celu.
Wejście w obszar monitoringu łączy się z objęciem Pani/Pana monitoringiem obrazu (objęcie
monitoringiem jest dobrowolne). W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych
osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane
takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich
przetwarzania przez SPCG w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą, w niezbędnym zakresie: organy publiczne; podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu SPCG, na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (w tym świadczące usługi archiwizacji, niszczenia materiałów,
księgowe, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo – płacowej, informatyczne, doręczania
przesyłek); podmioty świadczące na rzecz SPCG usługi wspierające działalność SPCG
(np. świadczące usługi doręczania przesyłek); pracownicy SPCG; współpracownicy SPCG.
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Prawo do wycofania zgody
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Informacja w przedmiocie Pani/Pana praw
W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO,
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania
potwierdzenia, czy SPCG przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz do uzyskania
przewidzianych RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo
do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii
bezpłatnej;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego
sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności, gdy dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
a także gdy Pani/Pan cofnęła/cofnął zgodę, na podstawie, której dane osobowe były
przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku ograniczenia
przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile
nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku,
gdyby były one przez SPCG przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą
przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W wykonaniu tego prawa,
może Pani/Pan otrzymać dane osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan SPCG i które
Pani/Pana dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego, oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez
przeszkód ze strony SPCG, a także żądać, by SPCG przesłał te dane bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile to technicznie możliwe.
6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informacja w przedmiocie prawa do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
SPCG lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie
tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu SPCG będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane,
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jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana
prawa.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowych, tylko gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub
określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają
odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe
zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję
Europejską. SPCG informuje, że korzysta z usług Microsoft Corporation dysponującego
certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją
Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE-USA. Nadto Microsoft Corporation stosuje klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji
Europejskiej (jeżeli chce Pani/Pan uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt z SPCG).
SPCG nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Za SPCG:

Krzysztof Płeszka
Partner Zarządzający
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