INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
wymagane przez Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: “RODO”
1. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500),
przy ulicy Puławskiej 40 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000253995, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100,00 zł
(wpłaconym w całości) posiadająca numer REGON: 016321051, NIP: 9511978674 (zwana dalej:
„CCS”), jako administrator danych osobowych, przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe
podane przez Panią/Pana w dokumentach przekazywanych w procesie rekrutacji w tym takich jak
CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny.
2. Dane osobowe wskazane w pkt. 1. przetwarzane będą w celu:
2.1.

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy
i innych przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie danych
wykraczających poza wskazane powyżej przepisy prawa, na podstawie Pani/Pana zgody
/art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/;

2.2.

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie Pani/Pana zgody /art.
6 ust. 1 lit. a) RODO/;

2.3.

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Pani/Pana
aplikacji w ramach niniejszego procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż do momentu
zakończenia czynności w ramach tego procesu, lub do momentu wycofania zgody. Jeśli wyrazi
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji
przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez okres 2 lat od
końca roku, w którym udzielona została zgoda lub do momentu cofnięcia zgody, którekolwiek
nastąpi wcześniej.
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia prawidłowego procesu
rekrutacji.
5. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo cofnąć tę zgodę
w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pisemnie na wskazany w pkt 1 adres siedziby
CCS (z dopiskiem „RODO - Rekrutacja”) lub drogą poczty elektronicznej na adres:
rodo@ccsonline.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych,
żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub
w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z nami: pisemnie na wskazany
w pkt 1 adres siedziby CCS (z dopiskiem „RODO - Rekrutacja”) lub drogą poczty elektronicznej
na adres: rodo@ccsonline.pl.
8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie
danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Aplikując – składając dokumenty w procesie rekrutacji – zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez
spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy: 05-500, przy ulicy

Puławskiej 40 A, danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (zgoda
obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych
przepisach prawa, np. Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu, umiejętności, wizerunek,
zainteresowania, znajomość języków). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych
przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie)
przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.
____________________

W składanej aplikacji prosimy o poinformowanie nas o Państwa stanowisku wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji.

 Wyrażam zgodę albo
 Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, kod
pocztowy: 05-500, przy ulicy Puławskiej 40 A, moich danych osobowych zawartych w przekazanych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny) w celu
przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

_______________
podpis

