
 
  

 

Zasady administrowania i przetwarzania danych 
osobowych w procesie rekrutacji 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie celów opisanych w punkcie 3 jest 
spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Polskie Spółki Grupy Raben współadministrują 
danymi w ramach modelu o współadministrowaniu, m.in. w zakresie procesów rekrutacji i 
zatrudnienia. Więcej informacji na temat współadministrowania znajdziesz w naszej 
Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://polska.raben-group.com/polityka-

prywatnosci/.  
2. Punkt kontaktowy 
W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: gdpr@raben-group.com lub pod 
numerem telefonu +48 517 191 373. 
3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności 
potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do 
pracy u nas.  
Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będziemy 
przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i 
ewentualnego zawarcia umowy  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Jeśli w 
dokumentach aplikacyjnych podasz nam inne dane, będziemy przetwarzać je na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając 
nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w nim 
zawartych. Jeśli podasz nam swój adres e-mail do kontaktu, wówczas po zakończeniu 
rekrutacji wyślemy Tobie link do anonimowej ankiety służącej ocenie badania poziomu 
zadowolenia kandydatów z procesu rekrutacyjnego. Link do ankiety wyślemy na Twój adres 
e-mail na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość 
udoskonalania naszych procedur i zasad obowiązujących w procesach rekrutacyjnych w 
oparciu o wyniki ankiet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ankieta jest w pełni anonimowa (nie będzie 
powiązana z Twoją osobą), a jej wypełnienie jest dobrowolne i nie będzie miało wpływu na 
proces zakończonej jak i przyszłych rekrutacji.  
4. Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie 
przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze 
stron. W przypadku, gdy wyraziłeś(aś) zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje 
dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata od 
zakończenia bieżącej rekrutacji.  
5. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich 
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym 
pracownikom i współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. 
obsługa strony internetowej, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy 
usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających 
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przedmiotowy proces rekrutacji). 
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 
Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych 
jak kraje EOG. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Grupa Raben 
dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu 
Twojej ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach 
należących do EOG. W przypadku transferu Twoich danych osobowych poza EOG, ich 
przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych w 
zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz także poprosić o 
dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG kontaktując się z nami 
na zasadach określonych w pkt 1 i 2. 
6. Twoje prawa i profilowanie 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,  
• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.  
W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym 
przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
8. Wyrażenie zgody na potrzeby przetwarzania danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
Prosimy o dołączenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego.” 
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań 
rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie): 
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.” 


