
Obowiązek informacyjny do rekrutacji 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Divercity+ Dominika Sadowska, Al. Jerozolimskie 
81/lok 7.10, 02-001 Warszawa. W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możecie się Państwo  
skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: info@divercityplus.com.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit 
a) RODO - zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane 
przez przepisy prawa, jak również art. 6 ust. 1 lit. b)  i c) – w zakresie podania danych 
niezbędnych do zawarcia umowy z kandydatem, oraz danych wymaganych przez przepisy 
prawa pracy, 

 ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna 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.  

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 
prawne. 

Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane 
przez okres 12 miesięcy.  

Administrator co do zasady nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję 
on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO np. za pomocą standardowych klauzul 
ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Przysługuję Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
Przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, Warszawa. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  
Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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