Realms Distribution – Polityka Prywatności dla potrzeb rekrutacji
Kiedy jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu i wysyłasz nam swoje CV bądź
udostępniasz nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne w inny sposób, zaczynamy przetwarzać Twoje dane
osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) ma na celu przekazanie Ci wyczerpującej
informacji w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu to robimy, kto ma
do nich faktyczny dostęp oraz z jakich uprawnień możesz skorzystać – a to wszystko w zgodzie
z postanowieniami 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 (dalej „RODO”).
Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.
Dla przejrzystości polityka jest podzielona na następujące części:
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Słowniczek – podstawowe pojęcia.
Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię,
nazwisko, e-mail, numer telefonu, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej itp.;
Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to
np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości, czy usuwanie;
Administrator danych osobowych – Realms Distribution sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław, NIP: 8992798122 , REGON: 365403324, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000637257, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

II.

Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?
Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje nam podajesz
oraz od tego, czy nasza współpraca odbywać się będzie na podstawie stosunku pracy czy też
umowy cywilnoprawnej.
Ze względu na źródło pochodzenia Twoich danych osobowych, możemy je podzielić na:
a) dane osobowe przekazane nam bezpośrednio przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym, CV,
liście motywacyjnym itp., wysłane przez Ciebie e-mailem na nasz adres e-mail, podany
w treści ogłoszenia o pracę bądź pozostawione w formie papierowej w naszej siedzibie,
b) dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszych pracowników / współpracowników w
ramach systemu zewnętrznych poleceń, które uprzednio przekazałeś na rzecz określonego
pracownika,
c) dane osobowe, które przekazałeś poprzez wypełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego
udostępnionego przez zewnętrzne wyszukiwarki pracy bądź załączenie pliku, bez względu
na jego format, zawierającego Twoje CV, list motywacyjny itp.

W przypadku, gdy stanowisko, na które aplikujesz, wiąże się z zawarciem umowy o pracę,
przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV,
liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym). Pamiętaj jednak, że nie możemy żądać od Ciebie
podania więcej/innych danych, niż wynika to z treści przepisu art. 221 Kodeksu pracy. Oczywiście
tylko od Ciebie zależy, czy w swojej aplikacji uwzględnisz jedynie te informacje, które wpisują się
w poniżej przedstawiony katalog, czy też wykroczysz poza ustawowy zakres. Twoja decyzja
będzie miała wpływ jedynie na podstawę prawną, na podstawie której będziemy przetwarzać
Twoje dane.
Do wspomnianego katalogu należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

imię (imiona) i nazwisko,
imiona rodziców, data urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
inne dane, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od ich rodzaju.
Jeżeli dane te należą do katalogu wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, podstawą będzie
realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W odniesieniu do
danych spoza ww. listy (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub
predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska), podstawą prawną ich przetwarzania
będzie Twoja zgoda, wyrażona przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO).
Jeżeli rekrutacja zmierza do zawarcia umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innej
umowy cywilnoprawnej, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane:
a) w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu,
wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy
cywilnoprawnej,
b) w zakresie przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych innych niż wskazanych
w podpunkcie a) powyżej – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c) w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Powyższe informacje przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłałeś swoje zgłoszenie rekrutacyjne,
przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę
oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, w zakresie określonym
przepisami Kodeksu pracy, jest warunkiem wzięcia w nim udziału. Konsekwencją niepodania tych
danych będzie odmowa uwzględnienia Twojego zgłoszenia w procesie rekrutacji. W pozostałym
zakresie, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania
danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na
usprawnienie kontaktu z Tobą.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili
możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie. Natomiast w przypadku przetwarzania
Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do
sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

Katalog przysługujących Ci uprawnień wraz z ich opisem znajdziesz w części V niniejszej Polityki.

III.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, czy dane te
zostały zgromadzone jedynie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, czy
mogą zostać wykorzystane również w ramach przyszłych procesów (jedynie na podstawie Twojej
zgody) lub na inne stanowisko pracy, czy też są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu
pozasądowym.
Dane gromadzone wyłącznie w związku z aktualnym procesem rekrutacyjnym, przechowujemy
aż do zakończenia tej rekrutacji oraz jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach to
zwykle przez kolejne 12 miesięcy.
Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub
zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.
Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych
roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także
jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

IV.

Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:
−
−

odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Realms Distribution, którzy są
zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż
te, dla których Realms Distribution uzyskała dane;
podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów
powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak inne spółki związane z Realms
Distribution oraz podmioty świadczące usługi księgowe, rekrutacyjne i IT.

Wszystkie te osoby mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania
określonych działań.
Możemy być zobowiązani także do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej,
na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W takim wypadku informacje są udzielane
wyłącznie jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna.
V.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez Realms Distribution Twoich danych
osobowych?
•

Dostęp do danych osobowych
Zawsze możesz zwrócić się do nas o dostęp do Twoich danych osobowych, aby zobaczyć,
jakie dane na Twój temat przetwarzamy oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat:
−
−
−
−
−
−

czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
w jakim celu,
jakie kategorie danych przetwarzamy,
kto jest ich odbiorcą,
w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest
to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle.

Dla usprawnienia procesu udzielania informacji, wnioski o dostęp do danych osobowych
prosimy kierować na adres e-mail: privacy@awakenrealms.com, wpisując w tytule „dostęp
do danych – RODO”.
•

Prawo do sprostowania danych osobowych
Jeśli Twoim zdaniem informacje na Twój temat są nieprawidłowe albo niekompletne, masz
prawo do żądania sprostowania tych danych, które uważasz za niezgodne
z rzeczywistością albo niepełne co do swojego zakresu.
Dla usprawnienia procesu sprostowania informacji, wnioski o sprostowanie lub
uzupełnienie prosimy kierować na adres e-mail: privacy@awakenrealms.com, wpisując
w tytule „sprostowanie danych – RODO”.

•

Prawo do usunięcia danych osobowych
W pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Do
okoliczności uzasadniających skierowanie przez Ciebie tego typu żądania zalicza się:
−
−
−
−
−
−

brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane;
cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy
jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych;
przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
realizacja obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega Realms Distribution.

Dla usprawnienia procesu usuwania informacji, wnioski o usunięcie prosimy kierować na
adres e-mail: privacy@awakenrealms.com, wpisując w tytule „usuniecie danych – RODO”.
•

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:
−
−
−
−

kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na
okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie
Twoich
danych
osobowych
jest
niezgodne
z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
Realms Distribution nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do
czasu rozstrzygnięcia sporu.

Skuteczne wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania spowoduje ograniczenie
podejmowanych przez nas działań na określonych przez Ciebie danych oraz w zakresie
określonych operacji / celów przetwarzania do niezbędnego minimum – zasadniczo
wyłącznie do przechowywania.
Dla usprawnienia procesu ograniczenia przetwarzania informacji, wnioski o ograniczenie
prosimy kierować na adres e-mail: privacy@awakenrealms.com, wpisując w tytule
„ograniczenie przetwarzania danych – RODO”.
•

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.
Możesz z niego skorzystać, jeżeli:
−
−

przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Dla usprawnienia przenoszenia informacji, wnioski o przeniesienie prosimy kierować na
adres e-mail: privacy@awakenrealms.com, wpisując w tytule „przeniesienie danych –
RODO”.
•

Prawo do sprzeciwu
W określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem danego
przetwarzania. Możesz z niego skorzystać:
−

−

−
−

wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które znajduje podstawę prawną
w obowiązku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Realms Distribution,
w tym profilowania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest ono niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Realms
Distribution lub przez stronę trzecią, w tym profilowania, z przyczyn związanych z
Twoją szczególną sytuacją,
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim,
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku,
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Jeżeli nie będziesz
zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).
Dla usprawnienia obsługi sprzeciwu, prosimy kierować je na
privacy@awakenrealms.com, wpisując w tytule „sprzeciw – RODO”.
•

adres

e-mail:

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli zechcesz wnieść skargę do organu nadzorczego, od 25 maja 2018 roku stosowne
skargi rozpatrywać będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który
zgodnie z nowymi przepisami zastąpił GIODO. Szczegółowy opis procedury wnoszenia
skargi do PUODO dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
https://giodo.gov.pl/579 Gdy tylko pojawi się analogiczna informacja dot. postępowania
przez PUODO, zaktualizujemy odnośnik.

VI.

Dane kontaktowe.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 118.
Ogólny adres e-mail do kontaktu: privacy@awakenrealms.com

Niniejsza Polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 01.06.2018.

