
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych jest Renata Ludziejewska-Artymiak prowadząca działalność pod 

firmą HR Inspirations Renata Ludziejewska-Artymiak, ul. Klonowa 10, 32-091 Masłomiąca, zgodnie z 

wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerach NIP 6291593892 

i REGON 122921642 (dalej „HR Inspirations”). 

 

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na podany wyżej adres, a także mailowo: 

biuro@hrinspirations.pl lub telefonicznie: + 48 662 957 555. 

 

III. CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA  

Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkretnego 

procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko:  

o będziemy przetwarzać Twoje dane jedynie w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, do którego przystępujesz;   

o Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzielenie 

zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;  

o możesz w każdej chwili cofnąć zgodę bez podawania przyczyny. W razie cofnięcia zgody nie 

będziemy już przetwarzać Twoich danych i nie będziesz brany pod uwagę w procesie 

rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych 

przed cofnięciem zgody; 

o będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym 

aplikujesz, albo do cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli nastąpi to przed 

zakończeniem rekrutacji. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych można 

przesłać mailem na adres: biuro@hrinspirations.pl lub listownie na adres: ul. Klonowa 10, 32-091 

Masłomiąca. 

Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych w konkretnym procesie rekrutacyjnym oraz dla 

potrzeb innych lub przyszłych postępowań rekrutacyjnych:  

o będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, do 

którego przystępujesz jak również w innych lub przyszłych postępowań rekrutacyjnych;     

o Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzielenie 

zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;   

o możesz w każdej chwili cofnąć zgodę bez podawania przyczyny. W razie cofnięcia zgody nie 

będziemy już przetwarzać Twoich danych i nie będziesz brany pod uwagę w procesie 

rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych 

przed cofnięciem zgody; 

o będziemy przetwarzać Twoje dane do cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, lecz 

nie dłużej niż przez 2 lata.   



IV. ODBIORCY DANYCH  

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane innym administratorom danych 

osobowych, tj. potencjalnym pracodawcom lub usługodawcom, dla których HR Inspirations  prowadzi 

postępowania rekrutacyjne. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane również 

podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie: Elevato sp. z o.o. 

z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Batorego 3/6, która dostarcza nam narzędzie IT – system 

Elevato, który służy do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z rekrutacją oraz 

dostawcom pozostałych usług IT.  

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący 

rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny 

pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku będziemy mogli przekazać Twoje dane do 

państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni 

stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, podpiszemy z takim 

podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy. 

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA DANYCH, W TYM 

PROFILOWANIA 

HR Inspirations nie będzie przetwarzać Twoich danych w sposób automatyczny, w szczególności nie 

będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści Twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


