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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO WSPÓŁPRACY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kontomatik sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51 (dalej „Administrator”). Twoje dane będą

przetwarzane wyłącznie w celach przedstawionych poniżej, na co wyrażasz zgodę

poprzez ich udostępnienie Administratorowi w procesie aplikacji na ogłoszenie

rekrutacyjne.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kandydat

może kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@kontomatik.com lub

za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres siedziby

Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności
kandydata oraz w celu podjęcia działań
zmierzających do zawarcia z nim umowy.

Uzasadniony interes dotyczący
spełnienia przez Kandydata wymogów
formalnych oraz ustalenia warunków
potencjalnej współpracy wynikający z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przygotowanie umowy z wybranymi
kandydatami.

Uzasadniony interes dotyczący żądania
danych przed zawarciem umowy
wynikający z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO na przetwarzanie dodatkowych
danych przekazanych przez kandydata.

Rozliczalność z firmami rekrutacyjnymi w
zakresie ustalenia źródła pochodzenia
aplikacji kandydatów.

Uzasadniony interes dotyczący
spełnienia umownych warunków
współpracy z firmami zajmującymi się
rekrutacją wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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Administrator może przetwarzać Twoje dane z wykorzystaniem usług i narzędzi

informatycznych, w szczególności oferowanych przez następujące podmioty

(podprocesorów):

● Just Join IT Sp. z o.o. (justjoin.it),

● No Fluff Jobs Sp. z o.o. (nofluffjobs.com),

● LinkedIn Ireland Unlimited Company (linkedin.com),

● Grupa Pracuj sp. z o.o. (pracuj.pl),

● Google Ireland Limited (google.com),

● JetBrains s.r.o. (jetbrains.com).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub ustania

zasadności celów przetwarzania wskazanych powyżej. Zgoda może być wycofana w

dowolnym momencie i nie wpływa na wpływa na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego przed jej wycofaniem.

Kandydat uprawniony jest do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych. Kandydat ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (w Polsce organem tym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych

osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
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