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1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych po przesłaniu dokumentów rekrutacyjnych
będzie Dotfusion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 6W,
KRS: 0000783223, NIP: 8522656040, REGON: 383250378.
2. Dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych oraz w przypadku gdy
chcesz cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj
się z nami pod adresem rekrutacja@dotfusion.eu
3. Podstawa przetwarzania
Twoje dane osobowe (m.in. twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe,
wykształcenie) wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych,
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa a ich podanie jest niezbędne do wzięcia
udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe (np. telefon, e-mail, wizerunek, zainteresowania)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając
nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału
w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie
umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Prosimy o nieprzekazywanie nam informacji szczególnie chronionych (tj. m.in.
dotyczących stanu zdrowia, przekonań religijnych, danych o karalności- art. 9 i 10
RODO), gdyż nie są one nam potrzebne. Jeśli znajdą się one w CV, prosimy o dodanie
odrębnej zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji. Jeśli pojawią się w CV bez
powyższej zgody usuniemy Twoje CV z naszej bazy danych lub skontaktujemy się z
Tobą w celu ponownego przesłania CV bez danych szczególnie chronionych.
4. Cel i czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji przez
okres rekrutacji na stanowisko na które aplikowałeś (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
C i B RODO).
Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Twoje dane będą
przetwarzane, aż nie wycofasz swojej zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata od czasu
wyrażenia przez Ciebie zgody.
W przypadku ewentualnych sporów między Tobą a administratorem na tle procesu
rekrutacji, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji lub dłużej
przez czas trwania sporu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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5. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
•
•
•
•
•
•
•

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
Prawo do usunięcia danych:
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw Tobie przysługujących należy skontaktować się z nami pod
adresem e-mail: rekrutacja@dotfushion.eu
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Administrator danych osobowych oraz
upoważnieni: pracownicy Administratora, jego współpracownicy.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do
wzięcia udziały w procesie rekrutacji i o ile wyraziłeś na to dodatkową zgodę na
uczestniczenie w rekrutacjach kolejnych na równoległe lub te same stanowisko.

