Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 (dalej jako: RODO)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 39a; 02-672 Warszawa.
2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie
pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
3. W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym wymagamy podania następujących danych w
sytuacji gdy:
a. preferowaną formą zatrudnienia jest umową o pracę, danych wskazanych w art. 221 kodeksu
pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy). Podanie danych osobowych
w szerszym zakresie, niż wymagają tego przepisy prawa pracy, nie jest niezbędne do udziału w
rekrutacji. Jeżeli jednak podasz takie dane będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne ( art. 6
ust.1 lit. a RODO).
b. preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna - podstawą prawną przetwarzania
danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych w
szerszym zakresie, niż wymaga tego Administrator (tj. w zakresie szerszym niż wynikającym z
art. 221 kodeksu pracy) nie jest niezbędne do udziału w rekrutacji. Jeżeli jednak podasz takie
dane będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś
przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne ( art. 6 ust.1 lit. a RODO)
c. jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną przetwarzania jest
Twoja zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
4. Ponadto Twoje dane wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym możemy przetwarzać w celu:
a. ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed
roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
lub organami państwowymi. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia
warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja
kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, wtedy do momentu wycofania zgody. Twoje
dane możemy przetwarzać dłużej gdy dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
7. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług, publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom
usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
8. W każdym czasie możesz się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych, w tym
także po to, aby cofnąć zgodę w sytuacji gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@b-solution.pl . Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych do innego Administratora Danych, w sytuacjach określonych przepisami RODO.
10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa.
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