
Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Drogi Kandydacie!

Dbamy o Twoją prywatność, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o

stosowanych przez nas w procesie rekrutacji zasadach przetwarzania Twoich danych

osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

BaseLinker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

(50-062), ul. Plac Solny 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000795513, posiadająca NIP:

8971868567 oraz REGON: 383907714, o kapitale zakładowym w wysokości 3 620 000,00

zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem Twoich danych

osobowych, napisz do nas na adres e-mail: praca@baselinker.com albo

work@baselinker.com.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

● dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych

(art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

● ich sprostowania (art. 16 RODO),

● usunięcia (art. 17 RODO),

● ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

● przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).



A także prawo:

● wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich

danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec

przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1

lit. f  RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez

administratora).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zainteresowały Cię nasze oferty i zamierzasz przesłać nam swoje zgłoszenie,

zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz

szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od

podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Kiedy w swoim zgłoszeniu przekażesz nam dane niezbędne dla
procesu rekrutacji

W jakim celu?

wzięcie pod uwagę Twojego zgłoszenia

Na jakiej podstawie?

działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)



Jak długo?

do momentu, gdy zakończy się rekrutacja, w ramach której wysłałeś swoje zgłoszenie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres dochodzenia
roszczeń

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w tabeli nr 5)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziemy mieli możliwości uwzględnienia Twojego zgłoszenia w rekrutacji

2. Jeśli w Twoim zgłoszeniu znajdą się dane, które nie są

niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

W jakim celu?

uwzględnienie w procesie rekrutacji podanych przez Ciebie danych

Na jakiej podstawie?

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

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody (możesz to zrobić w każdej chwili. Przetwarzanie
danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem) lub do momentu,

gdy zakończy się rekrutacja *



ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres dochodzenia
roszczeń

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w tabeli nr 5)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

uwzględnimy jedynie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Jeśli zdecydujesz się wyrazić zgodę na uwzględnienie Twojej

kandydatury w kolejnych rekrutacjach

Jeżeli chcesz, aby Twoje zgłoszenie było rozpatrywane przez nas także w kolejnych

rekrutacjach, wyraźnie poinformuj nas o tym, np. przez odpowiednią informację

przekazaną wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Taka zgoda może przybrać formę np.

takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu

rekrutacyjnym również podczas kolejnych rekrutacji na podobne stanowiska,

przeprowadzanych przez BaseLinker Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jakim celu?

uwzględnienie Twojej kandydatury w kolejnych rekrutacjach

Na jakiej podstawie?

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

Jak długo?



do momentu wycofania przez Ciebie zgody (możesz to zrobić w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem)

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres dochodzenia
roszczeń

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w tabeli nr 5)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

uwzględnimy Twoją kandydaturę tylko w tej rekrutacji, w związku którą przekazywałeś nam swoje
zgłoszenie

4. Kiedy podejmiemy działania zmierzające do nawiązania z Tobą

współpracy

W jakim celu?

zawarcie z Tobą umowy

Na jakiej podstawie?

działania podejmowane na
Twoje żądanie, zmierzające

do zawarcia umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO)

ciążące na nas obowiązki
prawne, związane  z

podejmowaniem czynności
zmierzających do zawarcia

umowy (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)

nasz prawnie uzasadniony
interes, polegający na

weryfikacji podanych przez
Ciebie informacji poprzez

wgląd w Twoje dokumenty,
takie jak certyfikaty lub

dyplomy, poświadczające
uzyskane przez Ciebie

umiejętności (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)



Jak długo?

do momentu zawarcia między
nami umowy lub do momentu

rezygnacji z jej zawarcia

do momentu, gdy przestaną
ciążyć na nas obowiązki

prawne, zobowiązujące nas do
przetwarzania Twoich danych

do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw
wobec przetwarzania lub do

momentu rezygnacji z
zawarcia umowy*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres dochodzenia
roszczeń

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w tabeli nr 5)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz miał możliwości nawiązania z nami współpracy

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Kiedy podejmiesz działanie mogące powodować powstanie

roszczeń związanych z rekrutacją

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Ciebie lub przez nas, związanych z rekrutacją

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we
wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?



do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

NAGRANIE ROZMOWY REKRUTACYJNEJ

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz zdalny tryb rekrutacji, rozmowa rekrutacyjna może

być nagrywana.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z

właściwymi przepisami prawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu

działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane

wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:



DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH

POZA UNIĘ

EUROPEJSKĄ

kiedy przekażesz

nam swoje

zgłoszenie

osoby współpracujące z nami na
umowach cywilnoprawnych,
wspierające naszą bieżącą
działalność

nie ma miejsca

dostawca standardowego
oprogramowania biurowego (w tym
usługi poczty elektronicznej)

** tak (USA)

podmiot zapewniający
oprogramowanie do zarządzania
zadaniami

** tak (USA)

kiedy weźmiesz

udział w rozmowie

rekrutacyjnej online

dostawca oprogramowania do
prowadzenia wideorozmów

** tak (USA)

A ponadto:

Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia

im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII

EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez

podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul



ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c

RODO.


