
INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) (dalej RODO) przekazuję Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym: 

1. Administratorem danych osobowych jest:  Plej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 

128, 02-952 Warszawa 

2. Cel przetwarzania danych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji. Uwzględnienie w 

przyszłych rekrutacjach. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (przetwarzanie w celu 

zawarcia umowy i na podstawie przepisów prawa tj. 

art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) 

– do zakończenia procesu rekrutacji 

Art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione 

prawnym interesem Administratora, którym jest 

obrona przed ewentualnymi roszczeniami) – po 

zakończeniu procesu rekrutacji 

Art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) – przetwarzanie po 

zakończeniu procesu rekrutacji na potrzeby przyszłych 

rekrutacji w przypadku osób, które wyraziły 

zainteresowanie 

4. Odbiorcy danych: Osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych, a także podmioty 

przetwarzające dane osoby w imieniu Administratora, 

w tym w szczególności podmioty świadczące usługi 

kadrowe.  

5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż miesiąc cod 

momentu zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś 

zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 

nie dłuższy niż 2 lata od momentu przesłania 

niniejszego formularza. 

6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych: 

adres email: iod@plej.pl 

 



Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych osobowych.  

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że: 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie 

procesu rekrutacji. 

2. Ma Pani/Pan prawo do: 

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych sprostowania danych, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania  

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). Po otrzymaniu 

sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację Administrator zaniecha 

przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pan interesów, praw i wolności lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

– przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym 

zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do 

żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio 

innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.   

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres iod@plej.pl 

– Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

 


