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KTO  JEST  ADMINISTRATOREM
TWOICH  DANYCH?

 Administratorem Twoich danych jest Mastermedia
Cioczek i Wójciak Sp. J. mająca swoją siedzibę w
Lublinie, przy ulicy Wojciechowskiej 9 B. Jeśli masz
pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych oraz
przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami
wysyłając mail na adres:
rekrutacja.lublin@mastermediauk.com 
lub 
rekrutacja.poznan@mastermediauk.com. 
 
Możesz także skontaktować się z naszym Działem
Personalnym drogą pocztową pisząc na adres
Mastermedia Cioczek i Wójciak Sp. J.,
ul. Tokarska 20, 20-210 Lublin.



PODSTAWA PRAWNA DLA

PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

W zależności od celu przetwarzania danych inna będzie
podstawa prawna uzasadniająca to działanie.
Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe,
wykształcenie i doświadczenie zawodowe przetwarzamy na
podstawie Kodeksu Pracy (art.22 § 1). Podanie tych danych
jest obowiązkowe.
 
 Jeśli w Twoim zgłoszeniu zawarte będą dane, które nie są
wymagane przepisami Kodeksu Pracy, możemy je
przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art.6 ust. 1 lit. a
RODO). Zgoda musi być wyrażona w sposób jasny i
dobrowolny. Możesz ją wyrazić poprzez dodatnie stosownej
informacji u dołu swoich dokumentów aplikacyjnych (na
przykład „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych,
niewymaganych przez Kodeks Pracy, a zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym”).



PODSTAWA PRAWNA DLA

PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

W przypadku pozytywnych efektów rekrutacji Twoje dane
przetwarzamy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania
danych jest przygotowanie umowy oraz realizacja
obowiązków ciążących na pracodawcy wynikających
z ustawy.
 
W przypadku ewentualnych nieporozumień w związku
z procesem rekrutacji dane będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed
roszczeniami kierowanymi wobec Spółki Mastermedia).



TWOJE  PRAWA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa:
 

Prawo do wycofania zgody, co jednak pozostanie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem
Prawo do wniesienia sprzeciwu 
Prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania informacji czy
Twoje dane są przetwarzane, uzyskania kopii, pozyskania
informacji o celach przetwarzania
Prawo do przeniesienia swoich danych
Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
Prawo do usunięcia wszystkich lub części Twoich danych.

 
W wyjątkowych sytuacjach niektóre dane będziemy zmuszeni
zachować. Dotyczy to w szczególności kwestii dochodzenia
i obrony  roszczeń.

Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych



JAKIE  DANE  PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy dane zawarte w otrzymanych dokumentach
aplikacyjnych Kandydata, w szczególności:
 

Imię
Nazwisko
 Data urodzenia
Dane kontaktowe
Informacje dotyczące wykształcenia
Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych
Informacje dotyczące doświadczenia

 
Dodatkowo przetwarzamy dane niewymagane przez Kodeks
Pracy, a zamieszczone w Twoich dokumentach aplikacyjnych
na podstawie Twojej zgody (np. zainteresowania, wizerunek).
Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane, prosimy, abyś
nie umieszczał ich w swoim zgłoszeniu.
 
Inne informacje, np. wyniki testów kompetencji, wiedzy czy
osobowości będziemy przetwarzać jedynie za Twoją pisemną
zgodą



W  JAKIM  CELU
PRZETWARZAMY  TWOJE  DANE?

Najważniejszym celem przetwarzania Twoich danych jest
prowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę. 
 
Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać dane zawarte
w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego
przetworzymy dane w celu przygotowania umowy o pracę. 
 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojawiłyby się ewentualne
nieporozumienia, będziemy przetwarzać dane w celu obrony
przed roszczeniami lub celem wyjaśnienia sprawy.



W  JAKIM  CELU
PRZETWARZAMY  TWOJE
DANE?

Twoje dane przetwarzamy w czasie trwania procesu
rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz.
 
Jeśli chcesz brać udział w innych procesach rekrutacyjnych w
naszej firmie, niezbędna będzie Twoja wyraźna zgoda na
przetwarzanie danych w ramach kolejnych procesów (art. 6 ust. 1
lit. a RODO). Możesz zawrzeć w swoich dokumentach
aplikacyjnych następującą formułę: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mastermedia Cioczek i
Wójciak Sp. J. moich danych osobowych zawartych z głoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, jednakże
nie dłużej niż 2 lata od daty udzielenia niniejszej zgody.”



KOMU  PRZEKAZUJEMY  DANE?

Zasadniczo dane przetwarzane są w siedzibie Spółki przez osoby
posiadające specjalne upoważnienia do realizacji tego typu
działań. 
 
W wyjątkowych sytuacjach przekazujemy dane organom
państwowym na podstawie przesłanego do nas wniosku. 
 
Danych Kandydatów nie przekazujemy poza obszar Unii
Europejskiej. Jeśli pojawi się taka potrzeba, zostaniesz o tym
poinformowany. 
 
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.


