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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BASELINKER SP. Z O.O.
DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA LUB WSPÓŁPRACOWNIKA

Administrator BaseLinker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000795513, posiadająca NIP 8971868567 i REGON
383907714.

Inspektor ochrony
danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: privacy@baselinker.com lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i
cele przetwarzania

1. Działania podejmowane przez Administratora zmierzające do zawarcia i prawidłowego
wykonywania umowy o pracę, na żądanie Kandydata, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 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 – czyli
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

2. Uprawnienia oraz obowiązki Administratora wynikające z przepisów prawa w celu realizacji
procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w razie wymaganego przepisami prawa
przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f
RODO – polegające na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń.

4. Zgoda Kandydata, np. zgoda na wykorzystanie danych Kandydata w przyszłych
rekrutacjach – w celach wskazanych w treści tych zgód – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO; ewentualną zgodę Kandydat może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Okres
przechowywania

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy
rekrutacja jest prowadzona przez agencję rekrutacyjną – w okresie 12 miesięcy po zakończeniu
rekrutacji, chyba że wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – wówczas na czas
udzielenia zgody lub do czasu jej wycofania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty zewnętrzne, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług lub prac zleconych na rzecz Administratora lub zapewnienia
współpracy i komunikacji pomiędzy Administratorem a jego podmiotami powiązanymi i
kontrahentami, w szczególności:
1. podmioty świadczące usługi informatyczne, w szczególności usługi hostingu, administracji

serwerów oraz dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych, dostawcy usług
typu cloud computing dostawcy oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora
w zwykłym toku działalności;

2. podmioty świadczące usługi rekruterskie;
3. podmioty trzecie inne niż wskazane w pkt. 1- 2 wspierające działalność Administratora, w

tym współpracownicy Administratora;
4. w razie uprzedniej zgody na kontakt - osoby udzielające referencji;
5. podmioty powiązane Administratora;
6. organy ścigania i organy państwowe.
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Prawa Kandydata W sytuacjach przewidzianych prawem Kandydatowi przysługuje:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art.

6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę

przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na
przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

Transfer danych
poza EOG

Zasadniczo dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze korzystanie przez Administratora z usług
teleinformatycznych i infrastruktury IT oraz oprogramowania wspierającego działalność
Administratora (w tym poczty e-mail, komunikatora), Administrator może zlecić określone
działania lub zadania informatyczne uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co
może skutkować przekazaniem danych osobowych Kandydata poza EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku
odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami państwa danych
osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską
zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod
dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia
danych Kandydata jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Kandydat może
zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię
tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

W przypadku uznania przez Kandydata, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podstawa podania
danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w następującym zakresie: 1) imię (imiona) i
nazwisko; 2) data urodzenia; 3) dane kontaktowe; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia - niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Jest to
zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może
wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.
UWAGA: udostępnienie przez Kandydata informacji przekraczających wymagany zakres to
wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu
przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu
na możliwość udziału w rekrutacji.

Źródło danych Co do zasady, Administrator przetwarza dane podawane przez Kandydata - w zakresie
ujawnionym przez Kandydata w dokumentach aplikacyjnych, a w pozostałym zakresie
pozyskuje je od agencji rekrutacyjnej, osoby polecającej, osoby udzielającej referencji, innego
podmiotu, który dysponował ważną podstawą prawną ich udostępnienia lub z dostępnych
zasobów teleinformatycznych.

Profilowanie Co do zasady, dane przetwarzane w ramach procesu rekrutacji nie będą przedmiotem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny
wpływ. W razie zamiaru podejmowania takich decyzji, Administrator uprzednio zapewni
właściwą podstawę prawną oraz udzieli informacji o zasadach i przewidywanych skutkach ich
podejmowania.
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