
Obowiązek Informacyjny

Jakie dane przetwarzamy?

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
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 (w skrócie „RODO”).

Dlatego też chcieliśmy poinformować Cię, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje
dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

Chodzi o dane osobowe przekazane nam w CV w odpowiedzi na procesy rekrutacyjne, które prowadzimy
dla naszych Klientów oraz Twoje publicznie dostępne dane z portalu LinkedIn.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

IT Puzzle Recruitment Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 00-566 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000607271, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 521-372-62-55
i REGON 363953569.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Jakie masz prawa w stosunku do Swoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych zleconych nam przez Klientów w tym do 
oceny kwalifikacji kandydata na określonym stanowisku pracy, oceny zdolności i umiejętności kandydata, wyboru
odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania naszym
Klientom, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne oraz podmiotom, które umożliwiają nam świadczenie tych
usług i realizację zawartych umów np. takich jak firma świadcząca usługi hostingowe.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych osobowych
prawo do sprostowania przetwarzanych danych
prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych
prawo do przenoszenia danych

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 



Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu
prowadzenia procesów rekrutacyjnych dla naszych Klientów jest:

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)

Przechowujemy Twoje dane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego który Cię zainteresował oraz na poczet
przyszłych procesów, aby móc poinformować Cię o ofertach zgodnych z Twoim doświadczeniem zawodowym
i oczekiwaniami, do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane?

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu 
Twoich danych osobowych?

Napisz do nas:
adres e-mail:  office@itpuzzle.com.pl
lub drogą pocztową na adres: 
IT Puzzle Recruitment Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 00-566 Warszawa


