
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Cyfrowy  Polsat  S.A.
(Cyfrowy Polsat) z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673.

2) Kontakt  z  Cyfrowym  Polsatem  jest  możliwy  poprzez  adres  e-mail
rekrutacja@cyfrowypolsat.pl , telefonicznie pod numerem    22 426 88 70  lub
pisemnie na adres Cyfrowy Polsat SA, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

3) Cyfrowy  Polsat  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można
skontaktować się poprzez e-mail:  iod@cyfrowypolsat.pl lub telefonicznie: 22 426
19 30 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4) Pani/Pana  dane  osobowe  pozyskane  w  toku  procesu  rekrutacji  będą
przetwarzane:

a) w  celu  wykonania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,
związanych  z  procesem  rekrutacji,  w  tym  przede  wszystkim  Kodeksu  pracy–
podstawą  prawną  przetwarzania  jest  obowiązek  prawny  ciążący  na  Cyfrowy
Polsat (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

b) w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  w  zakresie  danych
niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku
wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  tym  celu  –  podstawą  prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

d) w celu udostępnienia danych do podmiotów z Grupy Kapitałowej Cyfrowy
Polsat  dla przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych  prowadzonych
przez  te  podmioty,  w  przypadku  wyrażenia  zgody  –  podstawą  prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

e) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności
oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Cyfrowy Polsat (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Cyfrowego Polsatu jest weryfikacja
kandydatów  do  pracy  oraz  określenie  warunków  ewentualnej  współpracy  z
Panią/Panem;

f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi  roszczeniami  przez  Cyfrowy  Polsat  –  podstawą  prawną  przetwarzania
danych  jest  prawnie  uzasadniony  interes  Cyfrowy  Polsat  (art.  6  ust.  1  lit  f
Rozporządzenia 2016/679);

5) Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Cyfrowy Polsat w związku z prowadzeniem procesów
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rekrutacji,  takim  jak  agencje  rekrutacyjne,  a  także  dostawcom  systemów
informatycznych i usług IT.

6) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu  zakończenia
aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Cyfrowy
Polsat, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do
jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
dla  celów  przyszłych  rekrutacji,  dane  będą  przetwarzane  nie  dłużej  niż   6
miesięcy.  Okres  przetwarzania  może  zostać  każdorazowo przedłużony o  okres
przedawnienia  roszczeń,  jeżeli  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych
będzie  niezbędne  dla  ustalenia  lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Cyfrowy Polsat. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7) Każdą  z  wyrażonych  zgód  można  wycofać  w  dowolnym  momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Cyfrowy Polsat prosi o wycofywanie
zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych osobowych.

9) Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  Rozporządzenia
2016/679.

10) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  zgłoszenia  sprzeciwu  względem
przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 4 e) powyżej, z
przyczyn związanych z  Pani/Pana szczególną sytuacją.  Dla celów dowodowych
Cyfrowy Polsat prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym
przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest
brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W
zakresie  danych  niewymaganych,  przepisami  prawa,  w  tym  Kodeksu  pracy
podanie danych jest dobrowolne. 

12) Więcej  informacji  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  przez
Cyfrowy  Polsat  dostępnych  jest  w  sekcji  Polityka  prywatności  na  stronie
internetowej  http://grupapolsat.pl/praca

Przesłanie  do  spółki  Cyfrowy  Polsat  S.A.  („Cyfrowy  Polsat”)  danych
osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art.  22 (1) Kodeksu
pracy,  stanowi  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych  przez  Cyfrowy
Polsat  w  celu  prowadzenia  procesu  rekrutacyjnego.  Zgodę  możną



wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku zainteresowania udziałem w innych rekrutacjach prosimy o
zawarcie w CV poniższych klauzul:

Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cyfrowy
Polsat  S.A.  zawartych  w  aplikacji  o  pracę  na  potrzeby  przyszłych  procesów
rekrutacyjnych.  Jestem  świadomy/a,  że  mam  prawo  do  wycofania  zgody  w
każdym  czasie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Klauzula  zgody  na  udostępnienie  danych  do  Podmiotów  z  Grupy
Kapitałowej Cyfrowego Polsatu, w celach rekrutacyjnych:

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w aplikacji o
pracę przez Cyfrowy Polsat S.A.  do podmiotów z Grupy Kapitałowej Cyfrowego
Polsatu,  których  aktualny  wykaz  znajduje  się  na  stronie  www   na  potrzeby
przyszłych  procesów  rekrutacyjnych.  Jestem  świadomy/a,  że  mam  prawo  do
wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 


