
 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest "DJUMP" Dorota Kierznikowicz, Jakub Smoliński s.c. al. 

Grzecznarowskiego, 29/31, 26-600 Radom.  NIP Spółki cywilnej 7972062883. (dalej ADO). 

 

2. Dane kontaktowe Administratora  

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby lub wysyłając wiadomość pod 

adres email: jakub@kochamskakac.pl 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego –  

• w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy z kandydatem oraz danych 

wymaganych przez przepisy prawa pracy oraz w celu zawarcia umowy, podstawa przetwarzania 

art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, 

• w zakresie danych innych niż wymagane przez przepisy prawa podstawa przetwarzania art. 6 

ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby,  

• ustalenie, obrona, dochodzenie ewentualnych roszczeń – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 

lit f. RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych 

roszczeń; 

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych 

procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. A w przypadku wyrażenia zgody na 

przyszłe rekrutacje przez okres nie dłuższy niż rok.  

 

5. Odbiorcy danych 

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej 

umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz 

obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: 

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;  

b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości 

oraz poprawności działania systemów;  

c) kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym; 

  



 

6. Dobrowolność danych  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w/ celów.  

 

7. Przekazywanie danych poza EOG 

ADO nie przekazuje danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne, zastosuje on niezbędny poziom 

ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO. 

 

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych 

Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie 

profilowania), wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny 

wpływ. 

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą  

Przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO; 

• przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, 

Warszawa. 

 

 


