
 

 
 

Przetwarzanie danych 
w procesie rekrutacyjnym Strefa Finansów Prestige Sp. z o.o. 

 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (w skrócie „RODO”).  

W niniejszym dokumencie informujemy, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak można 

realizować przysługujące Tobie prawa.  

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Strefa 
Finansów Prestige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
02-011, al. Jerozolimskie 101/6 zwana dalej Spółką. 
lub Strefą Finansów Prestige  

Dane kontaktowe Administratora:  
Biuro: al. Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa,  
Email: centrala@strefafinansow.pl  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
iod@strefafinansow.pl 

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących 
celach: 

a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 
na stanowisko, o które się ubiegasz, podstawą 
prawną przetwarzania jest: 

 w przypadku, gdy ubiegasz się o zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę - obowiązek prawny 
Strefy Finansów Prestige a wynikający 
z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 
2016/679 („RODO”) w związku z przepisami prawa 
pracy) i to, że przetwarzanie danych jest 
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie 
danych niewymaganych przepisami prawa – 
podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

 w przypadku, gdy ubiegasz się o współpracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 
lit.b RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne 
do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 
a w zakresie danych podanych przez Ciebie 
fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania 
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile 
udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w tym celu – podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO); 

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych będzie nasz 
prawnie uzasadniony interes polegający na 
możliwości ustalania i dochodzenia przez nas 

roszczeń (należności) lub obrony przed takimi 
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego.  

a. w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę Strefa Finansów 
Prestige ma prawo wymagać podania danych 
w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy 
oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 
(imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok 
jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień 
naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), 
wykształcenie uzupełniające (kursy, studia 
podyplomowe, data ukończenia nauki lub data 
rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy 
zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz 
zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, 
dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień 
znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa 
komputera), zainteresowania, seria i numer dowodu 
osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości 
lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości); 
Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) 
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej 
zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje 
zgłoszenie rekrutacyjne. 

b. w przypadku osób ubiegających się o podjęcie ze 
Strefa Finansów Prestige współpracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej Strefa Finansów Prestige 
ma prawo żądać podania danych niezbędnych do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie 
danych żądanych przez Strefa Finansów Prestige 
jest wymagane przez Strefa Finansów Prestige dla 
celów prowadzenia toczącej się rekrutacji. 
Niepodanie danych osobowych, o których mowa w 
zdaniu poprzednim będzie wiązać się 
z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury 
w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Pozostałe 



 

 
 

dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy 
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą 
wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie 
rekrutacyjne. 

4. Informujemy, że każdą ze zgód można wycofać 
w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail 
na adres iod@strefafinansow.pl lub na adres 
korespondencyjny Spółki, podając dane niezbędne 
do zidentyfikowania w naszym zbiorze danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 
wycofaniem. 

5. Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa:  

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych;  

c. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia 
przetwarzania danych;  

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych;  

e. prawo do przenoszenia danych;  
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Jeżeli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów 
rekrutacji do momentu zakończenia się procesu 
rekrutacyjnego, a w zakresie, w jakim przetwarzanie 
Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy 
wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych 
dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą 
wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata. 
W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla 
realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla 
celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych 
roszczeń. 

8. Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane 
naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, 
w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych 
powyżej celów przetwarzania, a także osobom 
zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz 
usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie 
niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
do organizacji międzynarodowych.. 

 


