KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW
Wersja z dnia 24-04-2019

Administratorem danych osobowych osób poszukujących pracy (Użytkowników korzystających z portalu
bez rejestracji oraz Usługobiorców posiadających Konto Kandydata) w Serwisach www.pracujwunii.pl
oraz www.euworkers.eu jest spółka PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Nenckiego 136A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000509786, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług
świadczonych za pośrednictwem Serwisów. Usługi te realizowane są w oparciu o Regulamin korzystania
z serwisu dla Kandydatów i obejmują przyjmowanie aplikacji na oferty pracy, prowadzenie Konta
Kandydata oraz przesyłanie komunikatów dotyczących realizacji usługi na podany adresy e-mail i numery
telefonów. Brak podania danych uniemożliwi realizację usługi.
Osoba może odrębnie wyrazić dobrowolną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na udostepnienie
jej CV, w tym również do automatycznie przetłumaczonego pliku CV w Serwisach www.pracujwunii.pl
oraz www.euworkers.eu innym pracodawcom niż pracodawca, do którego osoba ta złożyła aplikację.
Dodatkowo osoba może odrębnie wyrazić dobrowolną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
otrzymywanie:
a) informacji z ofertami pracy i innych wiadomości na temat pracy za granicą
b) informacji handlowych i marketingowych o usługach świadczonych przez PRACUJ W UNII EUROPA SP. Z O.O. oraz przez podmioty współpracujące;
Informacje te będą przekazywane wyłącznie przez PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. na podany
adres e-mail lub numer telefonu.
W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie https://www.pracujwunii.pl/kontakt/
w celu prowadzenia korespondencji PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. może przetwarzać
następujące dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nazwa firmy
Adres firmy
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Data, treść i tytuł korespondencji

Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu prowadzenia korespondencji z PRACUJ W UNII- EUROPA SP. Z O.O. Dane podawane są
dobrowolnie, jednak brak ich podania uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
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Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do realizacji
uzasadnionych celów PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. które koncentrują się na działaniach
związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, oferowanych usług oraz wykazaniem
zgodności z przepisami prawa.
W przypadku aplikowania na ofertę pracodawcy będącego organizacją międzynarodową lub mającego
siedzibę w kraju trzecim, który nie zapewnia wystarczającego poziomu ochrony, dane osobowe będą
przekazywane do tego kraju, kiedy będzie to niezbędne do realizacji świadczonej usługi.
W związku z korzystaniem z dostępnych rozwiązań technologicznych przewidujemy transfery danych
osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. Mogą one być realizowane wyłącznie
po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przepisami RODO.
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od okresu świadczenia usługi oraz od okresu
dochodzenia roszczeń w związku z korzystaniem z usług PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym czasie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody, na której opiera się
przetwarzanie jej danych osobowych. Nie będzie miało to jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, które było realizowane przed wycofaniem tej zgody.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PRACUJ W UNII
- EUROPA SP. Z O.O. zostało zawartych w Polityce Prywatności.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres odo@pracujwunii.pl
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