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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobach i celach 

przetwarzania danych osobowych jest Raczkowski Paruch sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Bonifraterskiej 17.  

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: kariera@raczkowski.eu. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia udziału w 

procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikowałaś/ aplikowałeś oraz w celu uczestniczenia 

w przyszłych rekrutacjach- jeżeli wyraziłaś/ wyraziłeś oddzielną zgodę na przetwarzanie przez nas 

danych w tym celu. 

Szczegóły przetwarzania danych 

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania 
danych 

Okres retencji 

Udział w procesach 

rekrutacyjnych, na które 

aplikowałaś/ aplikowałeś 

bezpośrednio 

Art. 6 ust. 1 lit c) i a) RODO- 

obowiązek prawny ciążący na 

administratorze oraz zgoda 

podmiotu danych 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania- co do zasady 

nie dłużej niż przez 3 lata od 

zakończenia rekrutacji 

Udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- 

zgoda podmiotu danych 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania- uzależniony 

od ważności zgody na 

przetwarzanie danych 

Obrona przed potencjalnymi 

roszczeniami wynikającymi z 

prowadzonych rekrutacji 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- 

realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów 

realizowanych przez 

administratora danych 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania- co do za sady 

nie dłużej niż przez 3 lata od 

zakończenia rekrutacji 

Przetwarzanie danych a zgoda 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance zgody na 

przetwarzanie danych, masz prawo do jej cofnięcia w  dowolnym momencie. Nie wpłynie to na 

dokonane przez nas przetwarzanie, które odbyło się do momentu otrzymania oświadczenia o 

cofnięciu zgody a będzie skutkowało jedynie brakiem możliwości przetwarzania przez nas Twoich 

danych w przyszłości. 
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Czy muszę podać swoje dane? 

Podanie przez Ciebie wszelkich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania 

danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będą jednak skutkowały brakiem możliwości 

przetwarzania przez nas Twojej aplikacji i w efekcie uniemożliwi zweryfikowanie Twojej kandydatury 

i ewentualne zatrudnienie w Kancelarii. 

Kto może otrzymać moje dane? 

1. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi w 

zakresie wsparcia informatycznego oraz obsługi dedykowanych programów służących do 

prowadzenia rekrutacji. 

2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

Masz prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b. Sprostowania danych osobowych; 

c. Usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania 

uniemożliwiająca nam realizację państwa żądania; 

d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f. Przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim opiera się ono na Twojej zgodzie. 

Skarga 

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię masz 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
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