KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
1. Współadministratorzy
Współadministratorami Twoich danych są podmioty z Grupy Secawo. Szczegółowe ii aktualne informacje
identyfikacyjne oraz kontaktowe wszystkich współadministratorów z Grupy Secawo, a także zakres ich
odpowiedzialności za spełnianie obowiązków wynikających z 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 osobowych) (dalej jako „RODO”) znajduje się w dokumencie „Informacja o
współadministratorach w Grupie Secawo”, który znajduje się pod następującym adresem: secawo.com
2. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
b) wykonywania przez nas czynności z zakresu prawa o rachunkowości innych przepisów szczegółowych;
c) w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazisz zgodę
na przetwarzanie Twoich danych osobowych w konkretnym celu, np. przechowywanie Twoich danych dla celów
przyszłych rekrutacji. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub wycofania
przez Ciebie zgody, a następnie mogą być przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych lub do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli przetwarzanie
jest konieczne do wykonania zawartej umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy (tj. rekrutacja)
następujących na żądanie osoby, której dane dotyczą. Wówczas dane będą przetwarzane przez okres trwania
umowy, a następnie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ustawy o
rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
cywilnoprawnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie obowiązków
Współadministratorów wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas dane będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków prawnych oraz
przez okres wskazany w przepisach szczególnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów lub podmiotu trzeciego, w
szczególności takich jak kontakt z Współadministratorami, marketing bezpośredni własnych usług, analiza i
poprawa jakości oferty usług, tworzenie statystyk, obrona przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw
do wewnętrznych celów administracyjnych czy ocena jakości usług. Wówczas dane będą przetwarzane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń. Dane osobowe
mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.
3. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
1) dostawcy usługi publikacji ogłoszeń,
2) klienci Współadministratorów;
3) dostawcy Współadministratorów, w szczególności podmioty świadczące usługi medyczne, prawne,
ochroniarskie, informatyczne i szkoleniowe;
4) podmioty powiązane z Współadministratorami kapitałowo lub osobowo.
4. Twoje prawa

Posiadasz na podstawie art. 15 – 21 RODO prawo:
1) dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia, że Twoje dane osobowe
są przetwarzane przez Współadministratorów, a także uzyskania dostępu do tych danych czy ich kopii;
2) sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3) usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to
dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe albo na czas rozpatrzenia przez
Współadministratorów wniesionego sprzeciw wobec przetwarzania;
5) przenoszenia danych, czyli do otrzymania od Współadministratorów danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub
upoważnienia Współadministratorów do przesłania ich innemu administratorowi,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
W celu realizacji swoich praw, możesz skontaktować się z Współadministratorami pisemnie lub mailowo, a także
telefonicznie.
Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Informacja o obowiązku podania danych lub jego braku
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z zawarciem i
wykonaniem umowy i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Natomiast w zakresie w jakim dane
osobowych są przetwarzane na podstawie zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a
niepodanie takich danych nie powoduje wobec Ciebie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje
wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające, które opierają
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego przez Współadministratorów.
8. Zachowanie danych dla celów przyszłej rekrutacji
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Getnow X Sp. z o.o. oraz GN Delivery Sp. z o.o. w organizacji danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie
możesz cofnąć zgodę bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie Twoich danych, które odbywało się zgodnie z
prawem.
9. Kontakt z Współadministratorami
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy
do kontaktu z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail: daneosobowe@secawo.com.

