
 

 

Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze, iż dnia 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać  przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (określane jako „RODO” ) POLAQUA Sp. z 
o.o. przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Kandydata do pracy 

(Administrator) 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych tj. podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie 
danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1, 05-500 
Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000529065, posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej NIP 775-00-01-125 i REGON 012783671 (zwana dalej ,,Administratorem” lub ,,Spółką”).   

(Dane osobowe) 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora to: 

* Imię i Nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej; 

* Inne dane osobowe przekazane za pomocą formularza aplikacyjnego oraz załączonego CV lub innych 
dokumentów aplikacyjnych załączonych dobrowolnie przez samego kandydata. 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesów 
rekrutacyjnych oraz późniejszego ewentualnego zatrudnienia. 

(Cel i podstawa prawna przetwarzania danych) 

Administrator  przetwarza  Pani / Pana dane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby 
przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia  w celu : 

* przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, w tym: oceny zdolności i umiejętności kandydata, 
wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia; 
* przeprowadzenia kolejnych / przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z poniższymi zapisami 
dotyczącymi okresu przechowywania danych; 
* realizowania przepisów prawa; 
* wykonywania umów. 

(Przekazywanie danych) 

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: 

1) Spółki z grupy kapitałowej Administratora wymienione na stronie www.grupoacs.com mające swoje 
siedziby w państwach Unii Europejskiej; 
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2) Podmioty i organy uprawnione do uzyskania i przetwarzania tych danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa; 
 
3) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agencje pośrednictwa 
pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie 
zgodnie z jego wytycznymi. 

 (Prawa przysługujące kandydatom) 

Każdy kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w 
których zostały zebrane. 
W przypadku usunięcia danych przez Kandydata, Administrator zakończy przetwarzanie danych, a tym 
samym udział w procesach rekrutacji będzie wymagał ponownego zgłoszenia oraz wyrażenia 
odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji tych procesów. 

W przypadku danych osobowych, na przetwarzanie których wyraziła Pani / Pan zgodę, przysługuje 
prawo jej wycofania. Zgodę można usunąć w każdym czasie wysyłając mail na adres 
daneosobowe@polaqua.pl lub pocztą na adres Spółki. 

Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody jest zgodne z prawem i jej wycofanie nie wpływa 
na zgodność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

(Okres przechowywania danych) 

W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym dane będą przechowywane 
do 12 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody przez Kandydata. 

W przypadku wyrażenia zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą 
przechowywane do 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody przez 
Kandydata. 

(Kontakt) 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@polaqua.pl lub 
w siedzibie firmy POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno. 

Zespół HR POLAQUA 
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