
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA KANDYDATÓW DO PRACY LUB WSPÓŁPRACY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s.1), dalej jako: „RODO” informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mindgram Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Krakowskie Przedmieście 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000881002, NIP 5223196770, REGON 38812038000000 (dalej: 
„Administrator”). 

2. Kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod adresem Administratora wskazanym w pkt. 
1 lub pod adresem e-mail: kontakt@mindgram.com. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: gdpr@mindgram.com. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
● w przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia w celu 

zawarcia umowy o pracę - na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy, tj. na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 221§ 1 ustawy Kodeks pracy w zakresie imienia i 
nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 
przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, zaś w zakresie innych niż wyżej wymienione 
kategorie danych osobowych, dane te będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

● w przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia w celu 
zawarcia umowy cywilnoprawnej - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

● w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celu prowadzenia przyszłych procesów 
rekrutacyjnych - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w 
prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług i narzędzi 
informatycznych, hosfngowych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, podmiotom 
wspierającym w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jak również współpracownikom i 
pracownikom Administratora w zakresie w jakim są oni upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w związku z realizacją procedury rekrutacji, przy czym możliwe jest przekazanie 
danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z ww. podmiotów dokonuje przetwarzania 
danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wymogi prawne. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wzięcia udziału w 
procesie rekrutacyjnym, w zakresie w jakim wymagają tego przepisy ustawy Kodeks pracy. W 
pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zaś w przypadku 
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć 
zgodę. Wycofanie zgody może skutkować brakiem możliwości brania dalszego udziału w procesie 
rekrutacyjnym. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 



2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia),  
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych 
działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub 
nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń 
lub na czas wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych), 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana 
dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej 
umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, 

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana 
dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć 
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem). 

Dane osobowe będą przetwarzane są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznie – w systemach 
informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany (w 
tym w formie profilowania). 


