
 

 

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych 

obowiązująca w Professionals Group sp. z o.o. sp.k. od dnia 17.02.2020 roku, 
zaktualizowana dnia 1.07.2021 roku 

 

 

1. CEL POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora 
Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami 
obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w tym wytycznych w 
szczególności: 

• 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) – dalej RODO; 

• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa; 

• Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych); 
• Wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
• Wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA); 

Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, których 
dane są przetwarzane przez Administratora Danych. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Administrator Danych (ADO) –  Professionals Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa  z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000830903, NIP 5272922236 , REGON: 385637087 , wpisaną do rejestru KRAZ pod numerem 23835 

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
(„osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną 
rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 



identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej; 

Organ nadzorczy –Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych; 

Pracownik – osoba współpracująca z Administratorem Danych na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej; 

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie; 

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome 
i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim 
związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić; 

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, 
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, 
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, 
które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 
Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie 
tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi 
zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; 

Organizacja międzynarodowa – oznacza organizację i organy jej podlegające działające na 
podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy 
między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy; 

 

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z 
ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. Oznacza to, że 
dane osobowe przetwarza się: 

3.1 zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych 
osobowych wskazaną w art. 6 lub w art. 9 RODO (zasada legalności); 



3.2 w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane 
dotyczą (zasada rzetelności); 

3.3 w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości); 

3.4 w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu); 

3.5 w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane 
(zasada minimalizacji danych); 

3.6 przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości); 

3.7 przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada 
ograniczenia przechowywania); 

3.8 w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność); 

3.9. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między 
innymi w stosownym przypadku: 

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów 
i usług przetwarzania; 

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 
incydentu fizycznego lub technicznego; 

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

3.10. Administrator ocenił stopień bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności ryzyko wiążące 
się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH 
DANE SĄ PRZETWARZNE PRZEZ ADMINISTRATORA 

 

4.1 Dla użytkowników strony: https://professionalsgroup.pl/ - Polityka Plików Cookies 

1. Wprowadzenie 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie (czyli. ciasteczek) wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich 
używamy. Należy zapoznać się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć, czym są pliki cookie, jak ich 
używamy, jakiego rodzaju pliki cookie używamy, tzn. jakie informacje zbieramy za pomocą plików 
cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików 
cookie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy i 
zabezpieczamy Państwa dane osobowe, znajduje się w naszej Polityce Prywatności. 



Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy 
dane osobowe w naszej Polityce prywatności. 

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: professionalsgroup.pl 

2. Co to są ciasteczka? 

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania informacji potrzebnych do 
działania aplikacji internetowej. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika po załadowaniu 
strony internetowej do jego przeglądarki. Pliki te pomagają nam w zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, ułatwieniu korzystania z niej 
i zrozumieniu jej działania, a także w analizie tego, co działa, a co wymaga poprawy. 

3. Jak używamy ciasteczek? 

Jak większość usług online, nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie, które 
wykorzystujemy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie zbierają 
żadnych danych osobowych. 

4. Jakich plików cookie używany? 

W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o plikach cookie używanych na naszej stronie. 

Niezbędne 

Niezbędne pliki cookie są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony 
internetowej. W tej kategorii znajdują się tylko te pliki cookie, które zapewniają podstawowe 
funkcje i zabezpieczenia strony internetowej. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych 
osobowych. 

 

COOKIE OPIS 

remember Zawiera informacje, które serwer aplikacji może wykorzystać do 
automatycznego uwierzytelnienia użytkownika przy kolejnej wizycie w 
instancji. 

laravel_session 
XSRF_token 

Używany do śledzenia sesji. Śledzi dane użytkownika, takie jak dane 
uwierzytelniające zalogowanego. 

XSRF_token jest używany do zatrzymywania postscriptów cross-site, 
oraz do ustawiania czasu życia formularza dla celów bezpieczeństwa. 

viewed_cookie_policy Ustawiany przez wtyczkę Zgoda GDPR Cookie i jest używany do 
przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików 
cookie. Nie przechowuje on żadnych danych osobowych. 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 

Ustawiane przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Używane do 
przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii 
„Niezbędne”. 



5. Jak mogę kontrolować moje preferencje dotyczące plików cookie? 

Jak już wyjaśniliśmy w powyższych sekcjach nasza strona internetowa korzysta wyłącznie z 
niezbędnych plików cookie. Zdecydowana większość przeglądarek internetowych domyślnie 
akceptuje ciasteczka w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i 
poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie można modyfikować zarządzanie 
ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z 
wszystkich ciasteczek i może wpłynąć na niektóre funkcje 
strony: professionalsgroup.pl powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych jej 
funkcji. 

Chcąc zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie ciasteczek, można skorzystać z poniższych 
instrukcji: 

• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-
files-in-internet-explorer 

• Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4534105/microsoft-edge-configure-your-
privacy-settings 

• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

• Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/Wczanieiwyczanieobsugiciasteczek 

• Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność 
stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, 
który uniemożliwiałyby instalowanie ciasteczek. Zwykle informacje odnośnie ciasteczek można 
znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można 
najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki. 

 

4.2 Dla Kontrahentów - Klauzula Informacyjna RODO dla Klientów i Kontrahentów 

 

Szanowni Państwo, w związku działaniami zmierzającymi do nawiązania relacji handlowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi 
informacjami  nt. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

a) administrator podaje swoją: tożsamość 
i dane kontaktowe oraz, gdy ma to 
zastosowanie, tożsamość i dane 
kontaktowe swojego przedstawiciela  

Kim jesteśmy?  
Professionals Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000830903, NIP 
5272922236 , REGON: 385637087 , wpisana do rejestru KRAZ pod numerem 23835, będzie 
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i 
sposobach ich przetwarzania.  

b) gdy ma to zastosowanie – dane 
kontaktowe inspektora ochrony danych 

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych 
osobowych prosimy o kontakt wysyłając E-maila na adres: 
personaldata@professionalsgroup.pl 
 



c) cele przetwarzania danych osobowych, 
oraz podstawę prawną przetwarzania 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń 
sprzedaży/zakupów towarów i usług.  

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem 
prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 
32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli 
archiwizacją dokumentacji, itp. 

• art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, a także oferowanie 
naszych usług 

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią 

e) informacje o odbiorcach danych 
osobowych lub o kategoriach odbiorców, 
jeżeli istnieją 

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na 
terenie europejskiej wspólnoty gospodarczej? 
• Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym 
ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, 
banki, inne, które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej, mogą być przekazane poza 
europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących standardowych klauzul 
umownych, zgodnie z art. 46 ust. 1 lit. c) RODO.  

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o 
zamiarze przekazania danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 
braku stwierdzenia przez Komisję 
odpowiedniego stopnia ochrony lub w 
przypadku przekazania, o którym mowa w 
art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, 
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 
zabezpieczeniach oraz informacje o 
sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń 
lub o miejscu ich udostępnienia 

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

a) okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdy nie jest to 
możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? 
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na 
przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych 
uzasadnionych roszczeń. 

b) informacje o prawie do żądania od 
administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych 

Jakie przysługują mi prawa?  
• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO  
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO 
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z 

art. 17 RODO 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO 
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie 

art. 20 RODO 
• Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO 

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?  
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, jako administratorem danych osobowych. 
Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez 
nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – 
zgodnie z art. 77 RODO.  

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 
2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 
d) informacje o prawie wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

e) informację, czy podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym 
lub umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy oraz czy osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania 

Czy muszę podać swoje dane? 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam 
nawiązanie relacji handlowych.   



i jakie są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych 
f) informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym o 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 
1 i 4, oraz – przynajmniej w tych 
przypadkach – istotne informacje o 
zasadach ich podejmowania, a także o 
znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania 
dla osoby, której dane dotyczą 

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?   
Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator 
nie stosuje profilowania.  

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Klient/Dostawca usług. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane 
osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www, itp. 

 

 

4.3. Dla kandydatów do pracy – Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów do pracy 

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym projektem rekrutacji uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami 
dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

a) administrator podaje swoją: tożsamość 
i dane kontaktowe oraz, gdy ma to 
zastosowanie, tożsamość i dane 
kontaktowe swojego przedstawiciela  

Kim jesteśmy?  
Professionals Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z 
siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000830903, NIP 
5272922236 , REGON: 385637087 , wpisana do rejestru KRAZ pod numerem 23835 
będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będziemy 
o celach i sposobach ich przetwarzania.  

b) gdy ma to zastosowanie – dane 
kontaktowe inspektora ochrony danych 

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić? 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych 
osobowych prosimy o kontakt wysyłając E-maila na adres: 
personaldata@professionalsgroup.pl 
 

c) cele przetwarzania danych osobowych, 
oraz podstawę prawną przetwarzania 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy  
współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych 
w  art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 
posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i 
nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO w związku z powyższym przepisem  

• W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych 
osobowych niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy jako 
dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich 
dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej 
podstawie (zgody) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet 
przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. O zgodę 
poprosimy także w przypadku rekomendowania Pani/Pana kandydatury do 
naszego Klienta, na rzecz którego prowadzimy proces rekrutacji. O tożsamości tego 
Klienta powiadomimy Panią/Pana w treści tej zgody.  

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią 



• Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej 
kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) 
wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – 
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

• Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w 
przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane 
zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali 
internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej, na których posiada 
Pani/Pan konto).  

 
e) informacje o odbiorcach danych 
osobowych lub o kategoriach odbiorców, 
jeżeli istnieją 

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na 
terenie europejskiej wspólnoty gospodarczej? 
• Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom 
zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, usługi hostingu, 
utrzymania i serwisu systemów informatycznych, więcej na ten temat: 
https://www.vincere.io/privacy  
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą także posiadać podmioty, na rzecz których 
prowadzimy proces rekrutacji (czyli Pani/Pana przyszli potencjalni pracodawcy), o ich 
tożsamości poinformujemy Panią/Pana prosząc o zgodę na udostępnienie im Pani/Pana 
danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – CV, liście motywacyjnym, itp. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach i mogą być przekazywane poza 
europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych 
osobowych (art. 46 ust. 1 lit. c) RODO), nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej 

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o 
zamiarze przekazania danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 
braku stwierdzenia przez Komisję 
odpowiedniego stopnia ochrony lub w 
przypadku przekazania, o którym mowa w 
art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, 
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 
zabezpieczeniach oraz informacje o 
sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń 
lub o miejscu ich udostępnienia 

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

a) okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdy nie jest to 
możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu (projektu)  
rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji będziemy 
nadal przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pan/Pani skorzystać z przysługujących 
praw opisanych poniżej. 

b) informacje o prawie do żądania od 
administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych 

Jakie przysługują mi prawa?  
• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO  
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO 
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z 

art. 17 RODO 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO 
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie 

art. 20 RODO 
• Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jak kontaktu z Panią/Panem za pośrednictwem 
portali poświęconych karierze zawodowej, w celu zaproponowania oferty pracy 

• Prawo do wycofania zgody w każdym momencie, wysyłając informację na adres: 
personaldata@professionalsgroup.pl 

•  Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 
3 RODO.  

• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO 
• Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od 

Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację 
tych praw 
 
 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 
2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 
d) informacje o prawie wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 



Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?  
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, jako administratorem danych osobowych. 
Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez 
nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – 
zgodnie z art. 77 RODO.  

e) informację, czy podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym 
lub umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy oraz czy osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania 
i jakie są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych 

Czy muszę podać swoje dane? 
Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest wymagane przepisami 
kodeksu pracy, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia 
współpracy i zarekomendowania Pani/Pana kandydatury u naszego Klienta, a Pani/Pana 
przyszłego pracodawcy.  

f) informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym o 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 
1 i 4, oraz – przynajmniej w tych 
przypadkach – istotne informacje o 
zasadach ich podejmowania, a także o 
znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania 
dla osoby, której dane dotyczą 

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?   
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator 
nie stosuje profilowania.  

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Kandydat do pracy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane 
osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. danych na platformie LinkedIn, Goldenline, innych.  

 

 

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (p. Damian Dziuba), z którym można 
się kontaktować wysyłając wiadomość na adres personaldata@professionalsgroup.pl 

 


