
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

ZATRUDNIENIE 
 
 
Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12-13 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”).  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  
CERES Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000348420),  
adres: ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,  
zwany dalej „Administratorem”.  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) / OSOBY LUB PODMIOTU 
WYZNACZONEGO PRZEZ CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować w sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych. W każdym momencie może Pan/Pani skierować zapytanie 
kierując je pod adres siedziby administratora lub pod adres e-mail: rodo@ceresdi.pl  

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: – art.6 ust. 1 lit a 
RODO, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji (dotyczy danych osobowych, które przekazujecie Państwo ponad zakres wskazany w art. 22 
(1) § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy, np. wizerunek w ramach przekazanej w CV 
fotografii):  

 art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych 
procesów rekrutacyjnych),  

 art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. podjęcie czynności na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, co 
jest niezbędne do późniejszego zawarcia umowy cywilnoprawnej (gdy ubiegasz się o 
zatrudnienie w oparciu o umowę o zlecenie lub umowę o dzieło),  

 art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 22 (1) § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks 
Pracy, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze,  

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 
przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG) 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  



 
CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 
są przetwarzane przez Administratora. Przede wszystkim wskazujemy, iż Pana/Pani dane osobowe 
będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale nie później niż w ciągu 
6 miesięcy od dnia przesłania do Administratora dokumentacji rekrutacyjnej.  

W przypadku zgody wyrażonej także na przyszłe rekrutacje, Pana/Pani dane osobowe będą 
przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.  

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora, 
dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i 
systemów informatycznych Administratora oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych, a które mogą świadczyć na rzecz Domu Maklerskiego usługi 
polegające na wsparciu w rekrutacji pracowników.  
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  

Ma Pan/Pani prawo do:  
1) uzyskania dostępu do swoich danych,  
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,  
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
4) przeniesienia swoich danych,  
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.  

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres 
kontaktowy. W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa, Administrator może 
odmówić wykonania określonego żądania.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Jest Pan/Pani uprawniony/ona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uważa Pan/Pani, iż nasze działania są niezgodne z niniejszymi zasadami. Zachęcamy jednak do 
uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  

PODSTAWA Z ̇ĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego.  

Informujemy jednak, iż CERES Dom Inwestycyjny S.A. nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych 
w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


