
Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Niniejszym, mając na uwadze obowiązek wynikający 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) (dalej  „RODO”),  informujemy,  że
Kancelaria  Radców  Prawnych  „Rosicki,  Grudziński  &  Co.”  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Szczegółowe informacje

I. Administrator danych osobowych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

1) radca prawny Maciej Grudziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "RGCO"
MACIEJ GRUDZIŃSKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,

oraz 
2) radca  prawny  Piotr  Rosicki prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  "RG&CO"

PIOTR ROSICKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "ROSICKI,
GRUDZIŃSKI & Co." P. ROSICKI, M. GRUDZIŃSKI spółka cywilna, al. Papieża Jana
Pawła II 35/2, Szczecin 70-453, NIP:8513206923, REGON 367057493

W  sprawach  ochrony  danych  osobowych  i  realizacji  praw  może  się  Pani/Pan  skontaktować  z
Współadministratorami w następujący sposób: 

 listownie na adres: al. Papieża Jana Pawła II 35/2, Szczecin 70-453,

 poprzez e-mail: rodo@rgcolegal.com

 telefonicznie: (+48) 91 829 95 96

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Współadministratorów:

 w celu  zawarcia  umowy o pracę lub innej  umowy cywilnoprawnej  i  na podstawie  Pani/Pana
prośby o rozpatrzenie kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji – w zakresie następujących
danych:  imię  i  nazwisko;  imiona  rodziców;  data  urodzenia;  miejsce  zamieszkania  (adres  do
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO);

 w celu  zawarcia  umowy  o pracę  lub  innej  umowy cywilnoprawnej  i  na  podstawie  zgody  na
przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym,  jeżeli  przekazane  zostały
dane inne niż wskazane powyżej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 w celu  zawarcia  umowy  o pracę  lub  innej  umowy cywilnoprawnej  i  na  podstawie  zgody  na
przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji  –  o ile  taka zgoda została
wyrażona (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów,
takich jak konieczność zebrania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowych informacji oraz
zbadania kwalifikacji  – Współadministratorzy mają uzasadniony interes  w tym,  aby sprawdzić



Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny kandydatury na stanowisko (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy mogą udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z
których korzystają przy ich przetwarzaniu (firma informatyczna, firma hostingowa itd.).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Współadministatorzy nie  przekazują Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana  dane  pozyskane  w  związku  z  procesem  rekrutacji  będą  przechowywane  do  czasu  jej
zakończenia.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych
rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok od dnia wyrażenia zgody.

VI. Państwa prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 prawo do sprostowania (poprawienia) danych

 prawdo do usunięcia danych
Jeżeli  Pani/Pana  zdaniem  nie  ma  podstaw  do  tego,  aby  Współadministratorzy  przetwarzali
Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, aby Współadministratorzy je usunęli.

 ograniczenie przetwarzania danych
Może Pani/Pan żądać,  aby Współadministratorzy ograniczyli  przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem
działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem Współadministratorzy mają nieprawidłowe dane na Pani/Pana
temat lub przetwarzają je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, żeby je usunęli, bo są Pani/Panu
potrzebne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń  lub  na  czas  wniesionego  przez
Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W szczególnych  sytuacjach,  ma  Pani/Pan  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana
danych,  jeśli  podstawą  wykorzystania  danych  jest  prawnie  uzasadniony  interes
Współadministratorów  lub  interes  publiczny.  W  takiej  sytuacji  należy  wskazać
Współadministratorom sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania
objętego  sprzeciwem.  Współadministratorzy  przestaną  przetwarzać  Pani/Pana  dane  w  tych
celach,  chyba  że  wykaże,  że  podstawy przetwarzania  przez  Współadministratorów Pani/Pana
danych  są  nadrzędne  wobec  Pani/Pana  praw  lub  też  że  Pani/Pana  dane  są
Współadministratorom niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od Współadministratorów w ustrukturyzowanym,  powszechnie
używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego  dane  osobowe  Pani/Pana
dotyczące,  które  dostarczyła  Pani/dostarczył  Pan  Współadministratorom w  ramach  zawarcia



umowy  lub  w  drodze  wyrażenia  zgody.  Może  Pani/Pan  też  zlecić  Współadministratorom
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli  uważa  Pani/Pan,  że  Współadministratorzy  przetwarzają  Pani/Pana  dane  niezgodnie  z
prawem,  może  Pani/Pan  złożyć  w  tej  sprawie  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli  Współadministrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, w każdej
chwili  ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.  Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły  i  wskazówki  jak  wykonywać  swoje  prawa  uzyska  Pani/Pan  kontaktując  się  ze
Współadministatorami w wybrany przez siebie sposób. 


