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OPRACOWANO W OPARCIU O WYMAGANIA

Obszar Wymaganie

Ochrona Danych Osobowych

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119, str. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L z 2018r. Nr 127, str. 2),

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 
nr 24 poz. 141 ze zm.)

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 
nr 16 poz. 93 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

REKRUTACJA

DTIQ POLAND SP. Z O.O.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), inaczej nazywanego RODO, zgodnie z 
wymogami art. 13 RODO, poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych przez DTIQ Poland sp. z o.o. w odniesieniu do danych pozyskanych w trakcie i w 
ramach przeprowadzanej przez spółkę rekrutacji:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DTIQ Poland spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25, 44-100 Gliwice, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000728566, posługująca się nr NIP 5272848853 i REGON 380013755 (nazywana dalej w 
skrócie “DTIQ” lub “Spółką”), na który to adres można kierować wszelką korespondencję 
pocztową.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych 
przez DTIQ w trakcie rekrutacji zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej na adres 
e-mail:

pl.hr@dtiq.com
3. DTIQ pozyskało Twoje dane osobowe w związku z przeprowadzaną przez Spółkę rekrutacją.
4. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez DTIQ w celu przeprowadzenia rekrutacji i 

wyłonienia przez Spółkę odpowiedniego kandydata do pracy.
5. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane w celu obrony DTIQ przed ewentualnymi 

roszczeniami wysuniętymi w związku z przeprowadzaną lub zakończoną rekrutacją.
6. Przetwarzanie danych osobowych w opisanym powyżej celu odbywa się na podstawie:

a. przepisu prawa - DTIQ przetwarza dane osobowe dotyczące imienia (imion) i 
nazwiska kandydata, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu zatrudnienia na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm., dalej: k.p.), a 
więc dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b. zgody - DTIQ przetwarza wszelkie inne dane osobowe przekazane dobrowolnie przez 
kandydata w związku z rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc z 
uwagi na wyrażoną przez niego zgodę,

c. uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez administratora - DTIQ 
przetwarza wszelkie dane osobowe zebrane w trakcie rekrutacji na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, a więc z uwagi na niezbędność podjęcia takiego przetwarzania dla 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora, którymi jest obrona Spółki przed konsekwencjami finansowymi 
i wizerunkowymi ewentualnego powództwa wysuniętego w związku z prowadzoną 
lub zakończoną rekrutacją, jak również z uwagi na współpracę międzynarodową i 
związaną z nią wymianą informacji w ramach grupy kapitałowej, której częścią jest 
DTIQ.

7. Pamiętaj, że wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, 
wobec czego DTIQ utraci prawo przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, niemniej 
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wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W sytuacji, gdyby kandydat wyraził wolę przystąpienia także do ewentualnych przyszłych 
rekrutacji prowadzonych przez DTIQ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Spółka 
przetwarzać będzie dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji także po 
zakończeniu rekrutacji na rzecz, której je zebrane, przez okres dwóch lat od jej zakończenia w 
celu podjęcia ewentualnego kontaktu z kandydatem w przypadku zorganizowania kolejnej 
rekrutacji.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z 
DTIQ w przypadku, gdy Spółka korzysta w trakcie rekrutacji z świadczonych przez nie usług 
(np. obsługa prawna, obsługa IT, hosting e-mail czy inny tego rodzaju outsourcing), w 
szczególności zewnętrznym firmom rekrutacyjnym. Dane osobowe mogą być przekazywane 
również przez DTIQ do odbiorców w państwach trzecich, poza teren Unii Europejskiej.

10. Spółka może przekazywać również dane osobowe poza teren Unii Europejskiej w ramach 
współpracy z innymi administratorami w ramach grupy kapitałowej, której DTIQ jest częścią, 
w szczególności do spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

11. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich DTIQ dba o zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ochrony przez podmiot, które dane osobowe będą przekazywane. W 
szczególności, w przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki dane osobowe zostaną przekazane podmiotom, które przystąpiły do programu EU-
US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tych danych 
wymaganego przez przepisy europejskie.

12. W związku z przetwarzaniem przez DTIQ Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg 
praw gwarantowanych przez RODO. Masz więc prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych - w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
b. sprostowania poprawności tych danych - w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
c. usunięcia danych - w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w zakresie opisanym w art. 18 

RODO.
13. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie 

zgody, a które to dane osobowe będą następnie przetwarzane przez DTIQ w sposób 
zautomatyzowany - zgodnie z art. 20 RODO - przysługuje Ci również prawo do ich 
przeniesienia i dostarczenia innemu administratorowi.

14. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacją przetwarzać będziemy do 
momentu jej zakończenia, jednakże z uwagi na realizację celu w postaci obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami kandydatów zgłaszanymi po zakończeniu przeprowadzonej 
rekrutacji dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rekrutacji przetwarzać będziemy 
przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia rekrutacji - zgodnie z art. 300 k.p. w zw. 
z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 
ze zm., dalej: k.c.) 

15. Przystąpienie do rekrutacji jest dobrowolne, jednakże w wypadku wyrażenia takiej woli przez 
kandydata podanie danych osobowych w zakresie opisanym w pkt 5 lit. a niniejszej klauzuli 
informacyjnej jest wymogiem ustawowym, natomiast w pozostałym zakresie jest to w pełni 
dobrowolne.

16. Nieprzekazania danych osobowych wymaganych do przeprowadzenia sprawiedliwej 
rekrutacji na podstawie przepisów k.p. (opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej w pkt 5 
lit. a), uniemożliwia kandydatowi branie udziału w rekrutacji. W odniesieniu do dobrowolnie 
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przekazywanych danych osobowych, ich nieprzekazanie nie będzie wiązało się z żadnymi 
negatywnymi konsekwencjami.

17. Dane osobowe w ramach przeprowadzanej rekrutacji nie będą podlegały automatycznemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

18. We wszelkich sprawach spornych z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje Ci 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres kontaktowy 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wszelkie inne dane 
kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są pod linkiem: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, natomiast informacje na temat wnoszenia skarg 
znajdziesz tym adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.


