INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ OPSO SP. Z O.O. - REKRUTACJA
ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest spółka Opso Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23, 31-864 Kraków.
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Opso Sp. z o.o. do celów
rekrutacyjnych prosimy kierować na adres : iod@comarch.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku odpowiedzi na ofertę pracy w Opso Sp. z o.o., w szczególności poprzez wysłanie
wiadomości e-mail zawierającej dokumenty rekrutacyjne lub złożenie oryginałów dokumentów
rekrutacyjnych w lokalu spółki - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji, dotyczącego oferty pracy, na którą odpowiadasz.
Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
ZAKRES DANYCH, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów do pracy obejmujących: imię (imiona) i nazwisko,
imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 pkt b RODOi (podjęcie działań przed
zawarciem umowy). Jeżeli udostępniasz nam w swoich dokumentach rekrutacyjnych inne dane, to
będą one przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która jest wyrażana przez samo złożenie
dokumentów rekrutacyjnych w odpowiedzi na ofertę pracy Opso Sp. z o.o.
Udział w rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, możesz cofnąć
Twoją zgodę w każdym czasie. W celu cofnięcia zgody lub rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy
przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed
cofnięciem przez niego zgody.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
wskazane w ofercie pracy, na którą odpowiadasz. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego na wybrane przez Ciebie stanowisko, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do :
dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Pytania i wnioski w tym
zakresie prosimy kierować na adres : iod@comarch.pl.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ODBIORCY
Dane kandydatów do pracy mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi spółka Opso Sp. z o.o.
podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do obsługi swojej działalności, w tym usługodawcom
z zakresu prowadzenia i promocji rekrutacji, doradcom prawnym i kadrowym.

ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ INFORMACJI
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Opso Sp. z o.o. stanowi
dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest udostępniana w celu realizacji wynikających
z przepisów RODO obowiązków informacyjnych spółki Opso Sp. z o.o.
Wersja obowiązująca od 01.03.2019
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RODO – oznacza 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)

