INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (,,Informator PDO”)
1. Część pierwsza – informacje podstawowe w przypadku zbierania danych osobowych Kandydatów na pracowników /
współpracowników
A. ADMINISTRATOR
ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy, ul. Konstruktorskiej 12A,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, w której kapitał zakładowy
wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, mająca nr NIP 701-05-33-747. www.psfinteco.pl i grupę
przedsiębiorstw, której częścią jest ProService Finteco Sp. z o.o, wymienionych na stronie http://psfinteco.pl/firma2/organizacja/.
B.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe: e-mail: iod@psfinteco.pl, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.
C. PRZETWARZANIE
CELE – (1) przetwarzanie niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem/współpracą; (2) do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; (3)
przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez Kandydata danych osobowych, których zakres
wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych
rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora lub podmioty z grupy Administratora.
PODSTAWA PRAWNA – art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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) (dalej również: „RODO”).
D. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ
(1) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, (2) przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, (3) prowadzenie
statystyk i analiz, (4) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring), ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy
danych / informacji przetwarzanych w ProService Finteco Spółka z o.o. (5) stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru
zgodności z prawem, audytu i doradztwa.
E. ODBIORCY DANYCH
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom
świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora:
(1) rekrutacja kandydatów do pracy;
(2) usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne,
(3) niszczenie danych
Administrator, w przypadku posiadania zgody Kandydata, może przekazać dane osobowe Kandydata podmiotom z grupy
Administratora w celu prowadzenia rekrutacji w tych podmiotach. Grupa przedsiębiorstw, której administrator jest
częścią została opublikowana na stronie http://psfinteco.pl/firma-2/organizacja/,
a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe (1) doradcom prawnym lub (2) podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
F. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
G. KATEGORIE DANYCH
Dane osobowe podane przez Kandydata w związku z dobrowolnym przystąpieniem do procesu rekrutacji.

2. Część druga - rzetelność i przejrzystość przetwarzania
A. OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przechowywane przez okres: (a) trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne
rekrutacje - przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda, (b) wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na administratorze oraz (c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres wynikający z biegu
ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od dnia zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy
prawa wymagają ich dłuższego przechowywania, (d) trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora lub stronę trzecią.
B. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Kandydat:
a. ma prawo do żądania od Administratora:
(1) dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
(2) sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w
inny sposób niepoprawne);
(3) usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji
określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z
prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego
(4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy Kandydat wykaże
przyczyny dla takiego sprzeciwu wynikające z Jego – co dotyczy danych, które przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, chyba że Administrator
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności Kandydata lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

C. W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ZGODY KANDYDATA
Kandydat ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
D. SKARGA DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kandydat może w każdym czasie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
E. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
W zakresie danych podawanych przez Kandydata w procesie rekrutacji ich podanie jest warunkiem uczestnictwa w
procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie brakiem możliwości takiego uczestnictwa. W zakresie zgody na
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy/innych
przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
F.

PROFILOWANIE Nie dotyczy.

3. Część trzecia – inne cele przetwarzania

Administrator nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

