
 

  

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy 
 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Suncode Sp. z o.o. Sp.k. 

zarejestrowana przy ul. Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań, NIP: 7792312568, REGON: 

300586083, KRS: 0000742910 (dalej jako Spółka lub Administrator). 

 

Kontakt z Administratorem 

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: rodo@suncode.pl  

 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Zapewnimy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu  

do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania Państwa danych osobowych, 

usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego, ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

przenoszenia Państwa danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

mailto:rodo@suncode.pl


 

  

▪ prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art.  

6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 22 (1) par.  

1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 

lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi 

przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach 

pracowników, 

▪ udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji na podstawie 

udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do 

wzięcia udziału w rekrutacjach. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane udostępniamy takim firmom jak: biuro rachunkowe, firmie dostarczającej 

oprogramowanie biurowe (w tym Microsoft), pocztę elektroniczną. Dane przetwarzane są 

na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym 

podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny - jedynie do realizacji 

określonych powyżej celów. Wszyscy partnerzy zapewniają bezpieczeństwo danych i 

wypełniają obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe 

udostępniamy lub możemy udostępniać również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy 

w imieniu Administratora wykonują określone zadania. 

 

Zasady przekazywania danych poza EOG 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres rekrutacji.  

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na udział w dalszych rekrutacjach dokumenty 

aplikacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia dalszy udział procesie rekrutacji. 

 



 

  

 

Zautomatyzowane decyzje 

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji. 

 

Monitoring wizyjny 

Na terenie budynku, w którym mieszczą się nasze biura prowadzony jest monitoring wideo. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcji budynku. 

 


