
	 	 	
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eidotech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01– 217) 
przy ul. Kolejowej 15 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
311923, numer NIP: 899-264-92-67, REGON: 020784990, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, 
której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII 
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.  

  
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W 
przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych 
rekrutacji prowadzonych przez Administratora. 
 
Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.  

 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników 
oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego 
kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.  
Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 
ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora 
ustawowych obowiązków.  
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 
którego dokonano przed jej cofnięciem.  

 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator ma obowiązek 
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, kontrahenci i klienci Administratora oraz 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, tj. przedsiębiorcy świadczącym na rzecz ADO usługi 
z zakresu: 

1) Prawne i windykacyjne, 
2) doradcze i audytowe, 
3) Informatyczne i hostingowe, 
4) Księgowo-finansowe i kadrowe, 
5) Doręczania przesyłek, 



	 	 	
6) Obsługi płatności, 
7) Usługi marketingowe. 

 
Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA 
- na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. 
Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane 
są przez subprocesorów Google - na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten 
podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat 
zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz 
warunków świadczenia usług G-Suite. 

 
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody 
na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych 
rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

 
Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionych interesów. 
 

q Wyrażam zgodę  
q Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Eidotech Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez 
Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę. 
 


