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Informacja o ochronie danych
osobowych dla kandydatów do
pracy/na staż w Synerise S.A.
Niniejsza informacja kierowana jest przez Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Spółką”)
do osób ubiegających się o zatrudnienie lub odbycie stażu w Spółce.
Informacja stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązku informacyjnego, wynikającego
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”.
1.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lubostroń 1, 30-383 Kraków. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – adres email:

iod@synerise.com.
2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych
Spółka może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania
•

w zakresie danych osobowych, których podanie jest wymagane
na gruncie przepisów prawa (np. na podstawie art. 221 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Spółce

•

w zakresie innych danych, tj. dobrowolnie przez Ciebie
podanych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda na
przetwarzanie tych danych przez Spółkę, wyrażona poprzez:

przeprowadzenie
rekrutacji:
(i) na
określone
stanowisko;
lub
(ii)
1.

na
staż
(w
ramach
programu
stażowego
organizowanego
przez Spółkę)

- zgodnie z treścią
ogłoszenia o pracę/o
staż,
w
ramach
którego
przesyłasz
nam swoje zgłoszenie
aplikacyjne

-

ich zamieszczenie w Twoim zgłoszeniu aplikacyjnym i
przesłanie do Spółki (np. na adres email wskazany przez
Spółkę lub za pośrednictwem formularza elektronicznego
dostępnego na portalu rekrutacyjnym, poprzez który
wysyłasz swoje zgłoszenie) lub poprzez przekazanie ich
Spółce w inny sposób; lub

-

złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie, np.
poprzez jego zamieszczenie w treści dokumentów
aplikacyjnych lub innych związanych z rekrutacją, lub
poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru (w
przypadku
udostępnienia
przez
Spółkę
takiej
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funkcjonalności w odniesieniu do danego procesu
rekrutacyjnego)
•

w zakresie danych szczególnej kategorii, o których mowa w art.
9 ust. 1 RODO (np. o stanie zdrowia), które dobrowolnie i z
własnej inicjatywy przekażesz Spółce, konieczna jest Twoja
wyraźna zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich
przetwarzanie przez Spółkę

przeprowadzenie
przyszłych
procesów
rekrutacji
z
Twoim
udziałem

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych
osobowych przez Spółkę w tym celu, wyrażona poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w tym zakresie, np. poprzez jego
zamieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych lub innych
związanych z rekrutacją, lub poprzez zaznaczenie stosownego
przycisku wyboru (w przypadku udostępnienia przez Spółkę takiej
funkcjonalności w odniesieniu do danego procesu rekrutacyjnego)

3.

weryfikacja
kwalifikacji
umiejętności

Twoich
i

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Spółkę, jakim jest weryfikacja kwalifikacji i
umiejętności kandydatów do pracy/na staż w celu wybrania
odpowiedniej osoby na stanowisko/na staż, na które prowadzony
jest dany proces rekrutacyjny

4.

sporządzenie umowy o
pracę
lub
umowy
cywilnoprawnej
oraz
komunikacja
w
sprawach związanych z
rozpoczęciem
zatrudnienia/stażu
w
Spółce
(w
razie
pozytywnego
wyniku
rekrutacji)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
Spółkę,
polegających na możliwości przekazania osobie zatrudnianej
wszystkich
informacji
niezbędnych
do
rozpoczęcia
zatrudnienia/stażu w Spółce

5.

dochodzenie roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych
przez
Spółkę,
jakimi
są:
zapewnienie
bezpieczeństwa prawnego Spółki, w tym możliwość ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzonym
procesem rekrutacyjnym

6.

wykonywanie
obowiązków prawnych
ciążących na Spółce

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w
zakresie realizacji przysługujących Ci praw, o których mowa w pkt
6 poniżej)

2.

3. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są nasi dostawcy usług, tj. podmioty realizujące
określone usługi na rzecz Spółki, gdy ich wykonanie wymaga przetwarzania danych (np.
dostawcy narzędzi i usług informatycznych, dostawcy usług prawnych), a także – w sytuacjach
prawem określonych - uprawnione organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy, policja,
sądy).
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4. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Twoje dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy w sytuacji korzystania przez Spółkę z usług (np. rozwiązań informatycznych)
podmiotów przetwarzających dane osobowe w państwach trzecich. W takim wypadku
przekazanie danych będzie realizowane z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony
danych, w szczególności poprzez tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2 powyżej. W szczególności, dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym
bierzesz udział. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy je przetwarzać przez okres 12
miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy Twoją zgodę na
takie przetwarzanie. W przypadku przetwarzania dokonywanego w oparciu o nasz uzasadniony
interes lub wyrażoną przez Ciebie zgodę, Spółka zaprzestanie jego kontynuowania w razie
Twojego skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, możesz skorzystać
z następujących praw: (a) dostępu do danych, (b) sprostowania danych, (c) usunięcia danych w
przypadkach wskazanych w RODO, (d) ograniczenia przetwarzania danych, (e) wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (f) przenoszenia danych, (g) cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), (h) wniesienia skargi do organu
nadzorczego (organ właściwy dla Polski - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dodatkowe informacje
W celu efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji Spółka może stosować procesy oparte
na profilowaniu. Polegają one na ocenie kwalifikacji, umiejętności lub innych cech istotnych przy
wyborze kandydata na dane stanowisko lub staż. Dokonywana przez Spółkę ocena nie prowadzi
do automatycznego podejmowania decyzji dotyczących Twojego udziału w rekrutacji lub jej
wyników.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w
szczególności wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy) jest niezbędne, by uczestniczyć w procesie
rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez
Spółkę Twoich danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6
powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w
punkcie 1 powyżej.
Kraków, maj 2022 r.

Synerise S.A. ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków
NIP 6793093292 | KRS 0000468034 | REGON 122880133

synerise.com | office@synerise.com

