
Klauzula informacyjna 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Natalia Stojanowska prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Bohaterów 

Września 1939 r. 1/4, 82-224 Szymankowo, adres e-mail: kontakt@stojanowska.com.  

 

II. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. analiza zgłoszonej ankiety rekrutacyjnej, a w 

przypadku pozytywnego przejścia dalszego etapu kontaktu w celu zaproszenia do II i III 

etapu rekrutacji i nawiązania współpracy – podpisania umowy; 

• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym 

w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na 

niego, w tym prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych,  

• prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia rozliczalności i wykazania 

spełnienia obowiązków prawnych. 

 

III. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty wspierające działalność gospodarczą 

Administratora, w tym podmioty zapewniające hosting adresu e-mail oraz pakiet narzędzi 

biurowych. Główni dostawcy: 

• H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22 – 

podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, 

przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-

maila;  

• Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot 

zapewniający narzędzie biurowe: formularz ankiety oraz narzędzie do wideokonferencji.  

 

IV. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji 

Międzynarodowej 

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. 

Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym 

może powodować, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym 

obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej 

sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe 

klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej. 

 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy – przez czas 

realizacji prowadzenia procesu rekrutacji, a także przez okres przedawnienia roszczeń 

zgodnie z przepisami prawa; 

• dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze – przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami 

prawa; 
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• dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres 

przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa lub do czasu skutecznego wniesienia 

sprzeciwu.  

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Tobie następujące uprawnienia:  

 

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii 

• Prawo do sprostowania danych osobowych 

• Prawo do usunięcia danych 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną 

sytuację, w której znalazł się znalazłeś 

• Prawo do przenoszenia danych osobowych 

• Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

VII. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie 

rekrutacji i ewentualnego zawarcia Umowy.  

 

VIII. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 


