KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY LUB
WSPÓŁPRACY

INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF
PERSONAL DATA OF CANDIDATES FOR JOB OR
COOPERATION

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
(dalej jako : „RODO”) informuję:

According to Art. 13 (1) of Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April 2016
(hereinafter referred to as: "GDPR"), we would like to
inform you that:
1. the controller of your personal data is Mindgram
sp.z o.o. with its registered office in Warsaw at
Krakowskie Przedmieście, 00-071 Warsaw, KRS:
0000881002 (hereinafter referred to as: “The
Data Controller”),
2. the Data Controller can be contacted in writing
at the address of the Data Controller office (ul.
Krakowskie Przedmieście, 13, 00-071 Warsaw
or via e-mail kontakt@mindgram.com,
3. the Data Protection Officer appointed by the
Data Controller in matters related to personal
data
can
be
contacted
via e-mail:
gdpr@mindgram.com,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Mindgram sp. z o.o .z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071
Warszawa,
KRS:
0000881002
(dalej:
„Administrator”),
2. kontakt bezpośredni z Administratorem możliwy
pod: ul. Krakowskie Przedmieście, 13, 00-071
Warszawa
pod
adresem
e-mail:
lub
kontakt@mindgram.com,
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
wyznaczonym przez Administratora w sprawach
związanych danymi osobowymi możliwy jest pod
adresem e-mail: gdpr@mindgram.com,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
następujących celach:
4.1. 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. 22(1)§ 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,
4.2. 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,
4.3. 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
podmiotom
podmiotom
udostępnione
wspierającym Administratora w prowadzonej
działalności na nasze zlecenie, w szczególności
dostawcom usług i narzędzi informatycznych,

4.

Your personal data will be processd for the
following purposes:
4.1. in the case of recruiting for the position
indicated in the advertisement to conclude
an employment contract - according to the
provisions of the Labor Code, i.e. according
to art. 6 sec. 1 lit. b and c of the GDPR in
connection with art. 22(1) § 1 of the Labor
Code in the field of name and surname,
date of birth, contact details, education,
professional qualifications, and the course
of previous employment, and the scope of
personal data other than the categories
mentioned above, these data will be
processed based on your consent, i.e.,
based on Article. 6 sec. 1 lit. a GDPR,
4.2. n the case of recruitment for the position
indicated in the advertisement to conclude
a civil law contract - based on your consent,
i.e. according to art. 6 sec. 1 lit. a GDPR,
4.3. in the case of your consent, to conduct
future recruitment processes - based on
your consent, i.e. according to art. 6 sec. 1
lit. a GDPR,

5.

Your personal data may be disclousured to
entities supporting the the Data Controller in
business, in particular, to suppliers of IT and
hosting services, entities providing legal services,
entities supporting the recruitment procedure,

hostingowych, podmiotom zapewniającym usługę
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, przy czym możliwe
jest przekazywanie w uzasadnionych przypadkach
Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego, w sytuacji gdy powyżej wskazane
podmioty przetwarzają dane osobowe na
terytorium takiego państwa 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
w
procesie
udziału
rekrutacyjnym.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzane danych na
potrzeby trwania dalszych rekrutacji, przez okres
1 roku od dnia przesłania dokumentów
rekrutacyjnych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych
Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
8.1. prawo do żądania od dostępu do danych
osobowych, w tym prawo do żądania
wydania kopii danych,
8.2. prawo do żądania sprostowania danych
osobowych, w sytuacji gdy są niepoprawne
lub niekompletne,
8.3. prawo do żądania usunięcia danych
osobowych,
w
w
szczególności
następujących sytuacjach: dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła
sprzeciw wobec przetwarzania danych,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania,

as well as associates and employees of the
Administrator to the extent that they are
authorized to process your personal data in
connection with the recruitment procedure,
while it is possible to transfer data to a third
country in a situation where any of the entities
mentioned above process data in a third country
and only if the legal requirements are met, while
it is possible to transfer your personal data to a
third country in justified cases, in a situation
where the entities mentioned above process
personal data in the territory of such a country
and only when the legal requirements are met

6.

Providing your personal data by you is voluntary
but necessary to participate in the recruitment
process to the extent required by the provisions
of the Labor Code. In the remaining scope,
providing your personal data is voluntary, and in
the case of personal data processing based on
consent, you may withdraw your consent at any
time. Withdrawal of consent may result in the
inability to take further participation in the
recruitment process.

7.

Your personal data will be processed for the
duration of the recruitment, and if you consent
to the data being processed for the purposes of
further recruitment, for a period of 1 year from
the date of sending the recruitment documents.

8.

Due to the processing of your personal data, you
have the following rights:
8.1. the right to access personal data, including
the right to obtain a copy of this data,
8.2. the right to request correction (revision) of
personal data - if the data is incorrect or
incomplete,
8.3. the right to request the deletion of personal
data (the so-called "right to be forgotten"),
in particular in the following events: the
data is no longer necessary for the purposes
for which it was collected or otherwise
processed, the data subject has objected to
the processing of the data, the data subject
has withdrawn the consent on which the
processing is based and there is no other
legal ground for processing, the data is
processed unlawfully, the data must be

9.

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego,
8.4. prawo
do
ograniczenia
żądania
przetwarzania danych osobowych, w
szczególności w następujących sytuacjach:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
danych
osobowych,
prawidłowość
przetwarzanie danych jest niezgodne z
prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia, Administrator nie
potrzebuje już danych do swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń, osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych - do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione
podstawy
po
stronie
administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu,
8.5. prawo do przeniesienia danych osobowych,
8.6. prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),
8.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie
następuje na podstawie zgody.
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).

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

9.

removed in order to comply with the legal
obligation,
the right to request a restriction to the
processing of personal data, in particular in
the following events: the data subject
questions the correctness of personal data,
data processing is unlawful and the data
subject opposes data deletion, demanding
their restriction instead, the administrator
no longer needs data for his purposes, but
the data subject needs them to identify,
defend or pursue claims, the data subject
has objected to the processing of the data pending determination of whether the
legitimate grounds on the part of the
administrator override the grounds of
objection,
the right to transfer personal data,
the right to lodge a complaint with the
supervisory authority - President of the
Personal Data Protection Office (ul. Stawki
2, 00-193 Warsaw)
the right to withdrawn to the processing of
data, if the processing of data is based on
consent.

Personal data will be processed both on paper
and electronically - in IT systems, however, the
Administrator will not make decisions in an
automated manner (including in the form of
profiling).

