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Informacja
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w wypełnionym formularzu
zgłoszeniowym oraz dołączonych do niego dokumentach jest Raczkowski sp.k. z siedzibą
w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 (dalej jako „Kancelaria”).
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy
o kontakt pod adresem mailowym: konkurs@raczkowski.eu lub za pośrednictwem tradycyjnej
poczty na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem: ochrona danych osobowych.
Będziemy przetwarzać tylko te Twoje dane osobowe, które zostały nam przekazane w wypełnionym
przez Ciebie formularzu oraz w dołączonych do niego dokumentach i na fotografiach w związku
z publikacją wyników konkursu.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do udziału
w konkursie.
Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych znajdują się poniżej:

Cel przetwarzania danych osobowych
Udział w postępowaniu konkursowym na najlepszą
pracę magisterską z zakresu prawa pracy lub
ubezpieczeń społecznych
Publikacja wyników postępowania konkursowego na
najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy
lub ubezpieczeń społecznych

Podstawa prawna przetwarzania
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)
Realizacja

prawnie

uzasadnionych

interesów

administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f.
RODO) oraz Twoja zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku.

Kontakt z Tobą polegający na przesyłaniu informacji
o aktualnych ofertach pracy w Kancelarii – w

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych

przypadku, w którym wyraziłaś/ wyraziłeś na to

(art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

zgodę
Realizacja

obowiązków

publicznoprawnych

ciążących na Kancelarii w związku z Twoim
udziałem

w

konkursie

na

najlepszą

pracę

magisterską z zakresu prawa, w tym w związku z
przyznaniem nagrody w postaci stażu HR

Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
w celu wykonania i na podstawie umowy, której
jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami w związku z prowadzeniem
postępowań spornych, a także postępowań przed
organami

władzy

publicznej

oraz

innych

postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony

Realizacja

prawnie

uzasadnionych

interesów

administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f.
RODO).

przed roszczeniami.
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Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
powyżej.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
1.

Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, obsługę prawną
i rachunkową oraz obsługę administracyjną – na podstawie umów powierzania przetwarzania
danych;

2.

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Kancelarię przysługują Ci następujące prawa:
1.

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3.

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
– w przypadku, gdy:
a)

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

b)

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

c)

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania,

d)

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e)

dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;

4.

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a)

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b)

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c)

administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;

5.

prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
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a)

przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

b)
6.

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim
udzieliłaś/udzieliłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

7.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie
przez Kancelarię Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, włączając w to profilowanie.

www.raczkowski.eu | www.iuslaboris.com

