
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – 

„RODO”, uprzejmie informujemy, że eo Networks Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 

03-301 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000332547, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272604418, REGON: 

141905973, jest administratorem Państwa danych osobowych (ADO) w postaci imienia, nazwiska, przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia, danych kontaktowych oraz innych danych osobowych zawartych w Państwa 

dokumentach aplikacyjnych biorących udział w procesie rekrutacji. 

Dodatkowo od kandydata, który zostanie wybrany na dane stanowisko, pobierane będą numer PESEL i adres 

zamieszkania celem skierowania go na badania wstępne. 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że: 

 Wskazane powyżej dane osobowe zostały pozyskane w procesie rekrutacji i przetwarzane są przez ADO 

na potrzeby tego procesu odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit b) oraz f) RODO jak również 

art. 221 Kodeksu pracy,  oraz zgodnie z  art. 221a i art. 22 1b Kodeksu pracy. 

 Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz zostaną 

usunięte z baz danych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy 

dojdzie do zatrudnienia osoby aplikującej lub gdy została wyrażona odrębna zgoda na dalsze 

przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, i w takiej 

sytuacji dane osobowe zostaną usunięte z baz danych ADO po upływie roku. 

 Dla realizacji ww. celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane klientom ADO lub podmiotom 

współpracującym z ADO, dla których ewentualne czynności w ramach pomyślnej rekrutacji miałaby 

wykonywać osoba biorąca udział w procesie rekrutacji, lub z którymi w ramach pomyślnej rekrutacji 

miałaby współpracować, gdyż ich opinia może mieć wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu.  

Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom tele/informatycznym udostępniającym 

obsługę oprogramowania do przetwarzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Podmioty te mogą mieć przy tym 

siedzibę także w krajach, w których ochrona danych znajduje się na niższym poziomie niż w Unii 

Europejskiej. W takich przypadkach poprzez zawarcie odpowiedniej umowy zapewniono, że także  

w tych krajach dane podlegają ochronie na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii 

Europejskiej lub zweryfikowano, że podmiot jest stroną porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

UE-USA. 

 Przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 15 do 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych.  

 Sprawami związanymi z dochodzeniem praw jak i przekazywaniem informacji nt. ochrony  

danych osobowych w naszej firmie zajmuje się Inspektor Ochrony Danych. Wszelką korespondencję  



w temacie prosimy kierować mailowo na adres iod@eo.pl lub pisemnie na adres ul. Jagiellońska 78,  

03-301 Warszawa. 

 Państwa dane osobowe przechowywane będą w systemach informatycznych, przy czym ADO nie stosuje 

wobec Państwa elektronicznych metod rekrutacji bez interwencji ludzkiej, ani profilowania w postaci 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, pozwalającego ocenić czynniki osobowe osoby 

fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy  

i w konsekwencji mających przełożenie na ewentualne zatrudnienie.  

 Dane osobowe podawane są dobrowolnie w celu realizacji procesu rekrutacji a brak udzielenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie uniemożliwi rozpatrzenie Państwa aplikacji. 

 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ADO można dokonać w każdej chwili 

kontaktując się z ADO mailowo na adres iod@eo.pl lub pisemnie: ul. Jagiellońska 78,  03-301 

Warszawa.  

 Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

 W przypadku uznania, że ADO narusza Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 
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