Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to
odbywało.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem przekazanych danych osobowych jest App2you Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Sikorskiego 11/98, 02-758 Warszawa („Administrator” lub „App2you”).
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe, które przekazałeś App2you przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu do zakończenia rekrutacji oraz wybraniu kandydata, a gdy
wyraziłaś/eś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania
zgłoszenia rekrutacyjnego.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa a ich podanie jest konieczne do
wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) 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.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez
nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych
mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną
Administratora, a także podwykonawcy zajmujący się rekrutacją.
Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są
do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane ?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu do czasu zakończenia rekrutacji oraz wybraniu kandydata, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na
udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora
lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym
powinny być przechowywane dane osobowe.
Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?
Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie
możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: biuro@app2you.pl co nie ma wypływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

