Klauzula informacyjna
Privacy Notice
Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody: Podanie danych jest dobrowolne ale
niezbędne w celu przeprowadzenia toczącego się procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie w związku z przyszłymi rekrutacjami jest dobrowolne, ale jej niewyrażenie
spowoduje ich nieprzetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych niż obecny.
Freedom of providing data and granting consent: Providing us with your personal data is
voluntary but necessary to continue with the recruitment process. Giving consent for processing
for recruitment purposes in the future is voluntary, but not giving it will make it impossible to
consider you as a candidate in recruitment processes other than the current one.
Cele przetwarzania i podstawa prawna: Twoje dane będą przetwarzane w celach
rekrutacyjnych na konkretne stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy). Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
na przyszłość, Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda).
The purpose and the legal basis for processing: Your personal data will be processed for
recruitment purposes in connection with the current vacancy on the basis of art. 6 point 1 letter b
of the General data protection regulation (actions taken on your demand before concluding a
contract). If you additionally grant your consent for personal data processing for recruitment
purposes in the future, your data will be processed on the basis of art. 6 point 1 letter a (consent).
Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby uczestniczące w
procesach rekrutacji współpracujące z Codete na zasadzie B2B.
Personal data recipients: The recipients of your personal data may be individuals engaged in
the recruitment processes, cooperating with Codete on B2B basis.
Przekazywanie danych do państw trzecich: Dane, które zbieramy i przetwarzamy, mogą być
przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
("EOG").
Transfers to third countries: The data that we collect from you and process may be transferred
to, and stored at, a destination outside the European Economic Area ("EEA").
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Okres przetwarzania: W przypadku kandydatury na obecną rekrutację, dane są przetwarzane
do momentu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu
przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba
że wcześniej użyjesz innego, równoważnego środka, np. zgłosisz żądanie usunięcia danych.
The term of processing: If you apply for a current vacancy, your personal data will be processed
until the vacancy is filled. If you grant consent for processing during recruitment processes in the
future, your personal data will be processed until you withhold your consent or until you use
other equivalent legal mean , e.g. you demand your data to be deleted.
Twoje uprawnienia: Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do sprzeciwu – zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych.
Your rights: You have the right to access, rectify, obtain copy of or erase your data, to restrict the
processing, as well as the right to data portability and the right to object to processing – in
accordance with the General data protection regulation.
Cofnięcie zgody: Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych
procesach rekrutacyjnych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofać zgodę możesz kontaktując się z nami na
rodo_consentwithdrawl@codete.com
Withdrawing your consent: If you consent to your personal data being processed in future
recruitment processes, you have the right to withdraw your consent at any time without affecting
the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. To withdraw your consent
please contact us at rodo_consentwithdrawl@codete.com
Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych.
Complaint: You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority (UODO) if you
believe that the processing of your personal data infringes the provisions of the General data
protection regulation.
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