Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”),
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso
S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są
następujące: Maciej Bartkowski [adres e-mail: dpo@kredytinkaso.pl].
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego (w tym aby umożliwić Pracodawcy skontaktowanie się z
Panią/Panem w celu zorganizowania spotkania, porównać oferty przedstawione przez
poszczególnych kandydatów oraz poinformować Panią/Pana o wynikach procesu
rekrutacyjnego), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
b) dla celów obsługi ewentualnych roszczeń, jakie Pani/Pan może kierować względem
Administratora, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy, tj. na podstawie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c) dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez
Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko,
data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i
przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV
lub liście motywacyjnym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych
podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso;
b) Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka
komandytowa;
c) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie
niszczenia dokumentów).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
- w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną
zniszczone;
- w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych: w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana zgody, będziemy przechowali Pani/Pana CV i list motywacyjny przez okres 1
roku;
- dla celów obsługi ewentualnych roszczeń: do chwili przedawnienia roszczeń, jakie Pani/Pan
może kierować względem Administratora.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, opisanego powyżej (punkt 3), z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną
sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych
celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani
interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub
drogą elektroniczną - na adres: dpo@kredytinkaso.pl. Wykonanie takiego prawa nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście
motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego, co może mieć wpływ
na wynik tego procesu (spowodować, że nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji
międzynarodowej.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach
rekrutacyjnych. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana
udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

