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Szanowni Państwo, 

 

Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „Rozporządzenie”) 

przekazujemy następujące informacje dotyczące Państwa danych osobowych. Jest to spełnienie obowiązku 

informacyjnego wnikającego  z Art. 13 Rozporządzenia. 

 

 

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Target PRO Sp. z .o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi 

przy ulicy Żeglarskiej 4 (dalej: „Administrator”). 

 

Dane kontaktowe Administratora: rodo@targetpro.pl; ul. Żeglarska 4 91-321 Łódź, tel. 42 207 14 30 

 

 

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia 

przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze 

danych – w zakresie danych osobowych wymienionych w art. 22
1
  § 1 kodeksu pracy (Podstawa prawna: art. 22

1
 

§ 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia). 

Jeżeli wyrazi wyrażą Państwo na to dobrowolną zgodę Państwa dane osobowe będą przetwarzane także: 

a. w zakresie danych osobowych nie wymienionych w art. art. 22
1
 § 1 kodeksu pracy 

b. w zakresie wizerunku o ile umieścicie Państwo swoje zdjęcie w CV 

c. w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji  

na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna art. 22
1
 § 5 kodeksu pracy w zw. z art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).  

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody, na przetwarzanie Państwa danych wskazanych w celach opisanych w pkt. b 

powyżej po zakończeniu bieżącej rekrutacja Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi procesu rekrutacji stanowiących prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna –w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

 

Podanie danych, o których mowa w art. 22
1
  § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne ale odmowa podania tych 

danych uniemożliwi podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali tj. wzięcia udziału w rekrutacji na 

stanowisko pracy, na które Państwo aplikowali. 

Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. a-c powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość 

udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło 

przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Jeżeli wyrażą Państwo którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać 

Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.  

Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora;  lub e-mail na adres: 

rekrutacja@targetpro.pl. 

 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać 

pozyskane od Państwa dane w następujących celach: 

1. w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji,  

2. po zakończeniu rekrutacji wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

dotyczącymi procesu rekrutacji na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora, 

3. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych 

przez Administratora, 

 



Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania procesu 

rekrutacji,  a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi procesu 

rekrutacji przez okres przedawnienia tych roszczeń. 

Dane przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzanie do czasu wycofania 

przez Państwa tej zgody nie dłużej jednak niż prze 24 miesiące od otrzymania danych. 

 

Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora  na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych jego klientom na rzecz których realizuje on usługi na potrzeby których prowadzi obecną (oraz 

w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody także przyszłe) rekrutacje w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji oaz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, a innym podmiotom tylko jeśli są do 

tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do: 

uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych 

wymogów administratora lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

Przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie 

obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Państwo narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

 

Informuję, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym zwłaszcza w formie 

profilowania.  

 

 

Z poważaniem, 

Zespół Target PRO 

 


