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INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „DMS – Direct Marketing Services M. Jenek, 

T. Stankiewicz” spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by 

przekazywane nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne. Możesz się z nami skontaktować: 

listownie na adres: Janikowo k. Poznania, ul. Pilotów 18-26, 62-006 Kobylnica, przez e-mail: 

kadry@eurodms.pl 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia 

rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.  

W zależności do tego czy wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych  osobowych 

w przyszłych rekrutacjach, również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji.  

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie: 

 przepisu prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; 

data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia),  

 Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazujesz nam inne dane 

inne niż wskazane powyżej, a także w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłych 

rekrutacjach, 

 naszego prawnie uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej - jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą 

na stanowisko, na które rekrutujemy. 

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez 

nas czynności tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub 

udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), podmiotom świadczącym usługi 

hostingowe. 
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Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji 

na stanowisko, na które aplikujesz.  

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych 

rekrutacjach, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia przekazania nam 

danych osobowych. 

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

 

Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, możesz żądać ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania.  

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych? 

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –  

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne? 

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie 

rekrutacji. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

 

Decyzja dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcie procesu rekrutacji nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do 

profilowania.  


