KANCELARIA WOJCIECHOWSKA WOJCIECHOWSKI
RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
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Szanowny Kandydacie do pracy lub współpracy,
wobec wejścia w życie rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy
poinformować Cię o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.
W związku z powyższy, celem wypełnienia wymogów z art. 13 RODO, niniejszym
przekazujemy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz informujemy o przysługujących Ci z tego tytułu prawach.
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest
Kancelaria Wojciechowska Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą
w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 24/10, 31-359 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000497153, NIP: 6793098361,
REGON: 123042865, telefon: +48 (12) 267 75 44,
+48 (12) 267 75 43, e-mail:
kancelaria@kwwp.pl (dalej jako: „Administrator”).
[Cel] Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane osobowe, zawarte w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych, będą również wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych
prowadzonych przez Administratora.
[Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług
niezbędnych do realizacji ww. celów.
[Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania
przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia bieżącej rekrutacji, zaś
w przypadku zgody na wykorzystanie Twoich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych
rekrutacjach – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, od daty otrzymania od Ciebie ww.
dokumentów.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo do wycofania
wyrażonej zgody, przez jednostronne oświadczenie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby
rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia Twojej aplikacji.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.

2

