
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych jako uczestnika procesu rekrutacyjnego

Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
które zbieramy od Ciebie w związku z prowadzoną rekrutacją. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, zapraszamy
do lektury.

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-827),
Os. Złotej Jesieni 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000409650 posiadająca NIP: 6783144527.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować,
pisząc na adres e-mail: kontakt@thulium.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy w naszym zespole; ocenić Twoje
zdolności i umiejętności potrzebne do pracy; wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) obowiązek prawny podania danych osobowych wynikający z art. 22(1) § 1 i 2 Kodeksu Pracy;
b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie danych

wykraczających poza obowiązkowy katalog danych wynikający z Kodeksu Pracy w celu udziału w
jednostkowym procesie rekrutacyjnym, którą wyrażasz, wysyłając do nas aplikację zawierającą szerszy
katalog danych niż wynikający z Kodeksu Pracy;

c) nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podczas
składania aplikacji za pośrednictwem naszego formularza rekrutacyjnego, wyników testów
kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności oraz
wybrać odpowiednią osobę do pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o wyrażenie zgody
poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa lub poprzez umieszczenie w Twoich dokumentach aplikacyjnych
następującej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Thulium sp. z o.o., w celu wzięcia udziału w
przyszłych procesach rekrutacyjnych, które będą prowadzone w okresie następnych 12 miesięcy. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do upływu 3 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacyjnego.

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Twoje
dane przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz zgodę.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania
Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty
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służbowej. Podmiotem tym jest przede wszystkim Google Ireland Ltd, z której biznesowych usług Workspace
korzystamy. Oznacza to, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w obszarze EOG..

Charakter podania danych

Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy oraz danych oznaczonych przez nas jako
„wymagane” jest obowiązkowe. Bez podania tych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas
Twoich danych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.
Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach,
którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój
temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe,
kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli
kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy
prawnej, lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie
danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania
wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami
lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy
wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w
przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym
wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w
ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania
tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody
lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo
do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z
zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody
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Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem
przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do
ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w
pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w
ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o
przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie
wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
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