----------------------------------INFORMACJA DLA KANDYDATÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH--------------------------------Co to jest RODO?
RODO - rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail.
Co to są dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)?
Dane osobowe będące danymi ujawniającymi pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby.
Kto to jest administrator danych osobowych?
Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych – decyduje jak pozyskane dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie
z przepisami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest IT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80,
00-517 Warszawa (dalej ITC).
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Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej w trakcie kontaktu (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) lub zostały pozyskanie przez ITC z informacji udostępnionej dobrowolnie w serwisach internetowych
(np. linked-in, pracuj.pl,goldenline, itp.), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami Administratora, jako podmiotu
profesjonalnie zajmującego outsourcingiem usług personalnych (w tym rekrutacją) (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa zgody udzielone dotychczas na przetwarzanie danych osobowych
pozostają ważne. Mogą je Państwo nadal wycofać w dowolnym momencie.
ITC nie przetwarza danych wrażliwych.
Tam gdzie nie ma wyraźnej podstawy prawnej w Kodeksie Pracy i przepisach szczególnych przetwarzanie danych oparte
jest na Państwa zgodzie. Podobnie jak w przypadku wykorzystania danych do przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Zgoda jest zawsze dobrowolna i nie musicie jej Państwo wyrażać, w szczególności gdy uważacie Państwo że jest to dla
Państwa niekorzystne.
Jeśli otrzymamy od Państwa więcej danych niż to wynika z przepisów prawa, takie zachowanie będziemy traktować jako
Państwa zgodę.
Jeśli otrzymaliśmy Państwa dane w odpowiedzi na konkretny proces rekrutacyjny, są przetwarzane przez nas przez
okres 6 miesięcy od momentu wpłynięcia do nas CV. Po upływie tego czasu, dane są usuwane.
Jeśli otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w formie dobrowolnej aplikacji niezwiązanej z danym stanowiskiem pracy, a
z chęcią znalezienia pracy, w czym firma IT CONNECT Sp. z o.o., może Państwa wesprzeć, ww. dane przetwarzane są
przez nas przez okres 5 lat od momentu wpłynięcia do nas CV. W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na
przetwarzanie, modyfikować dane, zgłosić chęć usunięcia danych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę, Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego miało miejsce przed jej wycofaniem a
dokonano go na podstawie zgody. Brak zgody lub jej wycofanie, nigdy nie jest podstawą niekorzystnego traktowania
osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub Pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Jeśli rekrutacja prowadzona jest na zlecenie Klienta, Kandydat przed przekazaniem danych Klientowi zostanie
poinformowany o tym przed przystąpieniem do takiego działania. Przekazanie danych do Klienta odbywa się na
podstawie zgody Kandydata (dopuszcza się formę ustną zgody).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie
zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą
niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

10. Dane osobowe przetwarzane będą: ‘
a. W celu realizacji procesów rekrutacji, realizowanych przez ITC na rzecz swoich klientów – podmiotów
zainteresowanych zatrudnieniem Kandydatów.
b. W celu kontaktu z potencjalnymi Kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy oraz w celu umożliwienia
kontaktu i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych potencjalnym pracodawcom.
c. Na podstawie dotychczas udzielonych innych zgód, w zakresie tych zgód.
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W celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Kandydata przeciwko
IT CONNECT (wyjaśniając: w sytuacji kiedy osoba, która wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych w procesie / procesach
rekrutacyjnych zgłosi roszczenie przeciwko Administratorowi Danych np. z tytułu negatywnego wyniku procesu rekrutacyjnego).

11. ITC przechowuje Państwa dane osobowe przez okres (w zależności od wyrażonych zgód):
a. przez okres rekrutacji na określone stanowisko pracy; lub
b. do 5 lat od momentu pozyskania lub ostatniej aktualizacji danych osobowych, dokonanej przez Państwa,
co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami kandydata
i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych (usługa
aktywnego poszukiwania pracy dla Kandydata). Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte
z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone; lub
c. przez okres ustawowy na wypadek dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami (skierowanymi przez
Kandydata przeciwko IT CONNECT, wskazujące uchybienia w prawidłowej realizacji pod względem prawnym
procesu rekrutacyjnego).
12. ITC umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania kopii swoich danych.
13. ITC informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo iż przetwarzanie przez
nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
14. Przetwarzanie danych osobowych przez ITC jest konieczne do realizacji procesów rekrutacyjnych. W przypadku
niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie wszelkie procesy rekrutacyjne z Państwa
udziałem nie zostaną podjęte lub ulegną natychmiastowemu zakończeniu.
15. ITC w ramach procesów rekrutacji dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z
właściwościami osób fizycznych – potencjalnych pracowników – w szczególności wykształcenia, umiejętności oraz
doświadczenia zawodowego, w celu wyboru kandydatów spełniających wymogi zainteresowanych pracodawców.
16. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw w zakresie profilowania Państwa danych, jednak brak możliwości
profilowania może uniemożliwić nam prawidłową realizację procesów rekrutacyjnych względem Państwa i w ten
sposób wyłączyć Państwa z udziału w niektórych projektach rekrutacyjnych.
17. ITC nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie
decyzji dotyczącej określonych kandydatów, wstępnie wyselekcjonowanych na podstawie profilowania poprzedzone
jest szczegółową analizą dokonaną przez Konsultanta.
ITC zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
W razie pytań lub innych tematów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres:
odoitc@itconnect.pl

