Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Batida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 53, 00-674
Warszawa, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000167112, NIP (VAT) (PL) 526-021-30-08 i REGON 006921037.
Adres e-mail: biuro@batida.pl
2. Z Administratorem można skontaktować się listownie lub e-mailowo.
3. Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Batida Sp. z o.o. możliwy jest
kontakt: 1) pocztowy: na adres Batida Sp. z o.o. wskazany w punkcie 2 niniejszej
Polityki prywatności, 2) e-mail: biuro@batida.pl lub 3) telefoniczny na numer telefonu:
+48 22 621 45 34 lub +48 22 621 53 15.
4. Dane osobowe Kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach
rekrutacyjnych:
a. na stanowisko, na które aplikuje Kandydat:
przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia
kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy po wyłonieniu kandydata, na
wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Administrator potrzebował przeprowadzić
ponownie rekrutację na to samo stanowisko;
b. na inne stanowiska pracy:
jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie
kandydatów do pracy również na inne, podobne stanowiska – przez okres do 1
roku.
Sugerowana treść zgody:
„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zgłoszenia w bazie kandydatów do
pracy oraz przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji w firmie Batida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Marszałkowskiej 53, 00-674 Warszawa”
5. Dane osobowe Kandydatów pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
a. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z
procesem rekrutacji, w szczególności przepisów Kodeksu pracy – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych
przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
c. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. w celu weryfikacji posiadanych przez Kandydata kwalifikacji i umiejętności oraz
ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
możliwości przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do pracy oraz określenie
warunków ewentualnej współpracy;
e. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wobec
Administratora.
6. Administrator prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych danych osobowych
wyłącznie w celu podjęcia czynności niezbędnych do wyłonienia kandydata do
zawarcia umowy, w tym:
a. Informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji
oraz ewentualnych uprawnień zawodowych lub innych okoliczności, jeżeli ich

posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do
wykonywania pracy na tym stanowisku,
b. Informacji kontaktowych niezbędnych do ewentualnego zaproszenia Kandydata do
dalszego etapu rekrutacji,
c. W dalszym etapie rekrutacji Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie
swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki
swojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie
potencjału menadżerskiego.
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może
uniemożliwić zaproszenie Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć
wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem spełniania warunków
formalnych na rekrutowane stanowisko.
7. Jeżeli Kandydat zdecyduje, że chce zamieścić w swoim zgłoszeniu informacje
dodatkowe, wykraczające poza zakres określony w Art. 221. § 1 Kodeksu Pracy (np.
zdjęcie), jest zobowiązany zamieścić w swoim zgłoszeniu zgodę następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym ogłoszeniu rekrutacyjnym w celach realizacji procesu rekrutacji w
firmie Batida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 53,
00-674 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO).”
Jeżeli Kandydat nie zamieści w/w zgody i nie uzupełni jej na dalszym etapie
rekrutacji, najpóźniej przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, jego zgłoszenie
zostanie niezwłocznie usunięte.
8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których
mowa w art. 9 RODO.
9. Administrator nie udostępnia danych osobowych Kandydatów innym administratorom,
chyba że taki obowiązek został nałożony na mocy przepisów prawa.
10. Dane osobowe Kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane
na zlecenie i w imieniu Administratora, udzielającym Administratorowi wsparcia na
zasadzie zleconych usług, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
11. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
innych celów o których mowa w art. 13 ust. 2f RODO.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
13. Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer
telefonu: 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl. Kandydat ma prawo
wnieść skargę do PUODO, jeżeli uważa, że Administrator przetwarza jego dane
osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.
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