
  

 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, 

jest IPF Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19  

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Możesz się z nami kontaktować pisząc na adres: 

adres e-mail: rodo@ipf.jobs 

adres pocztowy: IPF GROUP S.A., ul. F.Ratajczaka 19, 61-814 Poznań 

 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe mamy z przesłanego do nas wcześniej CV 

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci udziału prowadzonych rekrutacjach obecnie 

i w przyszłości oraz w procesie zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

osobowych w tym zakresie są przepisy prawa pracy oraz udzielona przez Ciebie zgoda 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez 

przesłanie do nas informacji o tym na adres e-mail rodo@ipf.jobs 

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, jakie są niezbędne dla przeprowadzenia procesu 

rekrutacji i zatrudnienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz wymaganych 

danych osobowych, niestety nie będziesz mógł brać udziału w przeprowadzanych przez nas 

rekrutacjach, nie będziesz otrzymywał od nas ofert pracy. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych osobowych 

niż uzyskane w procesie rekrutacji lub zatrudnienia. 

 

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, 

sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz 

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z 

prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 



  

 

prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych 

dziecku; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 

nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający 

nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 

ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą 

być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na 

podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób 

automatyczny. 

 

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biur Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w 

której się znalazłeś/aś, 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 

profilowane dla tego celu. 

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy spółkom z grupy IPF, a także obecnym i przyszłym klientom, na 

których rzecz będzie wykonywana praca lub będą świadczone usługi. 

Dostęp do Twoich danych osobowych będą również mieli dostawcy usług hostingowych, podmiot 

świadczący dla nas usługi informatyczne lub nasi podwykonawcy w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

do prowadzenia naszej działalności. 

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe, które przetwarzamy do jakichkolwiek celów, nie są przechowywane dłużej niż jest to 

konieczne do tych celów.  

Dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji przetwarzamy przez czas trwania rekrutacji. Po 

zakończeniu rekrutacji możemy nadal przetwarzać Twoje dane na wypadek dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub odpowiadania na roszczenia, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia, w którym zakończono 

dany proces rekrutacji. 

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych także dla potrzeb 

przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres kolejnych 5 lat 

(ewentualnie: przez okres, w jakim możemy zaoferować Ci interesującą ofertę pracy). 

 

 

 



  

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób 

wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania). 

 

 

 


