INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Poniższa informacja dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw,
związanych z przetwarzaniem tych danych.
Podstawę prawną przekazania informacji stanowi art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BASELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków, KRS
nr 0000581581.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisząc
na adres e-mail: security@baseline.pl lub na nasz adres korespondencyjny, a także telefonując
pod numer +48 (12) 312 06 51.
3. Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
wskazanej w ofercie pracy. Jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan na to stosowną zgodę w treści swojej
aplikacji, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać również do celów przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, przetwarzamy na
podstawie przepisów prawa – ich podanie jest niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji.
Pani/Pana pozostałe dane osobowe (jak np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/wyraził Pan przesyłając nam swoje zgłoszenie –
podanie tych danych nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Pani / Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być ponadto
przetwarzane w celu dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed nimi, jeśli roszczenia te
są związane z prowadzoną przez nas rekrutacją.
W tym przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.
5. Przy przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych nie korzystamy z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6. Pani / Pana dane osobowe, które znajdą się w naszych skrzynkach poczty e-mail, będą
przechowywane na bezpiecznych serwerach firmy Google. Z tego powodu wystąpi transfer
Pani / Pana danych osobowych do tzw. państwa trzeciego (zlokalizowanego poza terenem
EOG, – Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza wymienionym przypadkiem nie
przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do tzw. państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych
z procesem rekrutacji, czyli maksymalnie przez okres 3 lat, liczonych od dnia zakończenia
rekrutacji.
8. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez nas podmiotom, z których usług korzystamy w
ramach prowadzonej działalności (jak np. dostawcy usług publikacji ofert pracy, operatorzy
pocztowi, firmy kurierskie, dostawcy usług poczty elektronicznej), a także organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia
lub przenisienia do innego administratora. Może Pani/Pan żądać ograniczenia przez nas
przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia. W odniesieniu do danych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku
danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes,
może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec dalszego ich przetwarzania z uwagi na Pani/Pana
szczególną sytuację.
Realizacja Pani/Pana uprawnień może podlegać ograniczeniom lub dodatkowym
uwarunkowaniom, wynikającym z przepisów prawa (w szczególności z RODO).
10. W celu zrealizowania uprawnień opisanych w pkt 9 należy kontaktować się z nami w sposób
wskazany w pkt. 2.
11. W przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych
osobowych jest niezgodne z prawem, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dokładne informacje o procedurze składania skargi
znajdzie Pani/Pan tutaj.

