
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATÓW DO PRACY
W SPÓŁCE POD FIRMĄ 366 CONCEPT SP. Z O.O.

Niniejsza klauzula zawiera ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
kandydatów do pracy w spółce pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”. Z uwagi na
to, iż dane kandydatów mogą być pozyskane bezpośrednio od kandydatów do pracy lub za
pośrednictwem działających w ich imieniu podmiotów, niniejsza klauzula informacyjna została
opracowana w oparciu o obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 - 2 oraz z art. 14 ust. 1 - 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” lub
„Rozporządzeniem”.

PODMIOT ADMINISTRUJĄCY DANYMI OSOBOWYMI
art. 13 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1  lit. a) Rozporządzenia

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą 366 CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zlokalizowaną pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000886563; sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; NIP: 7011023014, nr REGON: 388332069, zwana dalej „Administratorem” lub „ADO”.

Z Administratorem, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się
skontaktować:

1) osobiście pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
2) korespondencyjnie pod adresem: ul. Bagatela 10 lok. 5, 00-585 Warszawa;
3) za pomocą poczty elektronicznej - pod adresem: info@366concept.com.

IOD
art. 13 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
art. 13 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

Dane osobowe kandydatów do pracy w Spółce w postaci:
1) imienia lub imion i nazwiska;
2) daty urodzenia;
3) danych kontaktowych wskazanych przez kandydatów;
4) wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,



- tj. dane, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, będą
przetwarzane: w celu przeprowadzenia przez ADO aktualnie trwającego postępowania
rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu przeprowadzenia kolejnych procesów
rekrutacyjnych, w sytuacji wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na dalsze przetwarzanie jego
danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora
ustawowych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Inne dane osobowe podane przez kandydatów do pracy w Spółce będą przetwarzane w celach
rekrutacyjnych na podstawie zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), które mogą zostać wycofane w
dowolnym czasie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU ADO
art. 13 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia

ADO może przetwarzać dane na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. w celu dochodzenia i obrony przed
roszczeniami.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
  art. 13 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia

Odbiorcami Danych osobowych kandydatów do pracy w Spółce mogą być podmioty, z którymi ADO
współpracuje, a w szczególności:

1) podmioty wspierające ADO w utrzymaniu infrastruktury IT;
2) podmioty wskazane przez kandydatów do pracy (np. osoby udzielające im referencji, osoby

do kontaktu, osoby upoważnione przez kandydatów do pracy);
3)   podmioty zajmujące się archiwizacją oraz utylizacją dokumentów, bez względu na ich formę.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EOG LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Spółce do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię) oraz organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem wynikającym ze zdania poniżej.
ADO może przekazać dane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeżeli zaistnieje
taka potrzeba, a w szczególności w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą albo za jej
wyraźną zgodą. W takiej sytuacji Administrator będzie przekazywać dane osobowe, zapewniając
odpowiedni poziom ich ochrony oraz stosując odpowiednie przepisy prawa.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
  art. 14 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia

Administrator w procesie rekrutacji na wolne stanowiska w Spółce może żądać od kandydata do
pracy przekazania następujących danych:

1) imienia i nazwiska;
2) daty urodzenia;



3) danych kontaktowych;
4) danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego

zatrudnienia, gdy są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku,

- a w konsekwencji ma prawo do ich przetwarzania.

Administrator może również przetwarzać inne dane osobowe, jeżeli zostały mu dobrowolnie
przekazane w procesie rekrutacji i są konieczne do realizacji uzasadnionych celów ADO. Samo
przekazanie danych, nie będących danymi osobowymi szczególnej kategorii, jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii
wymagana jest wyraźna zgoda osoby, której te dane dotyczą

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH
  art. 13 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia

Dane osobowe kandydatów do pracy w Spółce, będą Przetwarzane:
1) do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko w Spółce;
2) upływu roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko w Spółce, jeżeli

kandydat do pracy wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie   przez Spółkę dotyczących go
danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych;

3) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Po upływie okresu przetwarzania danych kandydatów do pracy w Spółce, są one trwale usuwane ze
wszystkich nośników informacji.

  PRAWA
  art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia

W sytuacji przetwarzania danych kandydatów do pracy w Spółce, przysługuje im prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, o czym mowa w art. 15

RODO;
2) żądania od Administratora sprostowania błędnie zapisanych własnych danych osobowych, w

sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 16 RODO;
3) żądania od Administratora usunięcia własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia

przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że zachodzą okoliczności
wyłączające ww. uprawnienie;

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, w
sytuacji zajścia przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;

5) żądania od Administratora przeniesienia własnych danych osobowych, w sytuacji zajścia
przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych, o czym mowa w art. 21
RODO.

Zgodnie z art. 21 RODO wyróżnia się dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a mianowicie jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:



1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), to
osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w efekcie czego ADO zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

2) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą może zgłosić
sprzeciw w każdym przypadku, w efekcie czego ADO zaprzestanie przetwarzania tych
danych osobowych w ww. celu.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
  art. 13 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. d) Rozporządzenia

Kandydatom do pracy w Spółce, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w
każdym czasie przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
art. 13 ust. 2 lit. d) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. e) Rozporządzenia

Kandydatom do pracy w Spółce, których dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi -
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
art. 14 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia

W procesie rekrutacji, Spółka może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy przekazane jej
przez urzędy pracy, agencje pracy tymczasowej itd.

  SKUTKI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  art. 13 ust. 2 lit. e) Rozporządzenia

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na wolne stanowiska w Spółce. Tym samym, niepodanie
danych osobowych przez kandydata do pracy, spowoduje niewzięcie pod uwagę jego kandydatury w
procesie rekrutacji.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
  art. 13 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia

Decyzje podejmowane wobec kandydatów do pracy w Spółce nie są oparte na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


