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Polityka prywatności dla kandydatów/kandydatek 

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą ofertą i aplikują na stanowisko w naszym 

przedsiębiorstwie. Poniżej udzielamy Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych w związku z aplikowaniem na stanowisko. 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? 

W rozumieniu prawa ochrony danych administratorem danych osobowych jest: 

KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. 
Ul. Szarych Szeregów 23 
60-462 Poznań

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa, dane osób upoważnionych do reprezentowania, a 

także inne możliwości kontaktu znajdą Państwo w zakładce KARIERA na naszej stronie internetowej: 

https://www.kreisel.pl/FIRMA/Kariera 

Jakie Państwa dane będą przez nas przetwarzane? W jakich celach? 

Przetwarzamy dane, które są do nas przesyłane w związku z Państwa kandydaturą w celu sprawdzenia 

Państwa kwalifikacji na dane stanowisko (lub ewentualnie inne wolne stanowiska w naszym 

przedsiębiorstwie) oraz przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym procesie rekrutacyjnym stanowi art. 6 

ust. 1 b) RODO, a także krajowe przepisy dotyczące ochrony danych w ramach klauzuli rozszerzającej 

prawa pracy zgodnie z art. 88 RODO. Dopuszczalne jest przetwarzanie danych, które są niezbędne w celu 

nawiązania stosunku pracy. 

Jeśli dane są niezbędne po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub na potrzeby postępowania sądowego, 

przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie postanowień art. 6 RODO, w szczególności do 

realizowania uzasadnionych prawnie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasz interes polega na 

dochodzeniu roszczeń lub obronie przeciwko nim. 

Jak długo dane będą przechowywane? 

W przypadku odmowy dane kandydatów są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach. Jeśli w ramach procesu 

rekrutacyjnego zostaną Państwo zatrudnieni na dane stanowisko, dane z systemu rekrutacyjnego zostaną 

przeniesione do naszego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Komu są przekazywane dane? 

Po nadejściu Państwa aplikacji Państwa dane są przeglądane przez Dział Kadr. Odpowiednie aplikacje są 

następnie przekazywane wewnętrznie do osób odpowiedzialnych w dziale za rekrutację na dane stanowisko. 

Następnie ustalany jest dalszy przebieg. W naszym przedsiębiorstwie z reguły dostęp do Państwa danych 

mają tylko te osoby, które potrzebują ich do prawidłowego przeprowadzenia naszego procesu 

rekrutacyjnego. 

https://www.kreisel.pl/FIRMA/Kariera


Gdzie są przetwarzane dane? 

Dane są przetwarzane w centrum informatycznym grupy przedsiębiorstw przy FIXIT AG, pod adresem 

Schachen 416, 5113 w Holderbank w Szwajcarii. Poziom ochrony danych w Szwajcarii jest podobny do tego 

zgodnego z prawem Unii Europejskiej, a przekazywanie danych w tych państwach jest dopuszczalne 

zgodnie z prawem ochrony danych bez dodatkowej własnej kontroli. 

Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. W 

przypadku żądania uzyskania informacji, które jest złożone nie na piśmie, prosimy o zrozumienie tego, że 

będziemy od Państwa wymagali potwierdzenia tego, że są Państwo osobą, za którą się Państwo podają. 

Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania lub usuwania lub ograniczenia przetwarzania danych, jeśli 

przysługuje to Państwu na mocy prawa. 

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach przepisów ustawowych. 

To samo obowiązuje w kwestii prawa do przeniesienia danych. 

Nasz inspektor ochrony danych 

W naszej grupie przedsiębiorstw FIXIT GRUPPE wyznaczono inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych: 

e-mail: datenschutz@fixit-gruppe.com 

Prawo wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania przez nas Państwa 

danych osobowych. 

Zmiany polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania naszej polityki prywatności w dowolnym momencie w celu 

uwzględnienia koniecznych zmian faktycznych lub prawnych. Od chwili publikacji obowiązuje nowa polityka 

prywatności. 

Stan niniejszej polityki prywatności: czerwiec 2018 r. 
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