
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych 

przez Klientów 
 

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   

• Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez HR Inspirations w celu: prawidłowego 
wykonania umowy doradztwa personalnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 
o wywiązania się z prawnych obowiązków spoczywających na HR Inspirations zgodnie z  prawem 

podatkowym oraz związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
o egzekwowania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

• Podanie danych osobowych wymaganych przy zawarciu umowy jest dobrowolne, ale niezbędne 
do jej wykonania. 

• HR Inspirations będzie przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy, a także 
później do upływu okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa podatkowego, okresów 
przechowywania danych wynikających z przepisów o rachunkowości oraz do upływu okresu 
przedawnienia roszczeń, które mogą przysługiwać HR Inspirations w związku z wykonaniem 
umowy, lecz nie dłużej niż przez 10 lat.   

 

IV. ODBIORCY DANYCH 

Przekazane dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie HR 
Inspirations, tj. zewnętrznej księgowości, zewnętrznej obsłudze informatycznej, a także podmiotom 
działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe, IT, pocztowe, 
kurierskie, doradcze, księgowe), tj. podmiotom przetwarzającym, a także kandydatom w zakresie 
określonym w umowie doradztwa personalnego. 

    
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Nie będziemy przekazywać udostępnionych 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 udostępnione dane 
do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, 
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 danych osobowych 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 

 

Dysponentowi danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do treści 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). 

 


