KLAUZULA INFORMACYJNAPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PLATFORMIE IT-LEADERS
(informacja dla kandydatów)
I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest
z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Cicha 19/2, 61-710 Poznań).
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II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- przez e-mail: ado@it-leaders.pl
- listownie na adres naszej siedziby podany w pkt I. powyżej.
III. JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE GROMADZIMY?
Gromadzimy informacje podane przez Ciebie w procesie rejestracji i uzupełniania profilu kandydata na
platformie IT-Leaders:
a) na etapie uzupełniania formularza rejestracyjnego:
- imię,
- nazwisko
- e-mail,
- hasło ustanowione podczas rejestracji
b) na etapie uzupełniania profilu:
- dane zawarte w CV: imię, nazwisko, nr tel, email (dodanie dokumentu jest konieczne przy akceptowaniu
zaproszenia od pracodawcy*)
- dane zawarte w podanym przez Ciebie linku do profilu na Linkedin (nieobligatoryjne)
- dane zawarte w podanym przez Ciebie linku do profilu na Github (nieobligatoryjne)
* CV może być dodane w dwóch sytuacjach:
 przy uzupełnianiu profilu kandydata (dodanie CV nie jest konieczne)
 gdy akceptujesz zaproszenie od pracodawcy zarejestrowanego w platformie do udziału
w rekrutacji (jeśli wcześniej nie dodałeś CV, na tym etapie dodanie CV jest konieczne)
c) akceptując politykę Cookiem platformy:
- informacja o Twoim adresie IP
- informacja o przeglądarce, z jakiej korzystasz
IV. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE KORZYSTAMY Z TYCH INFORMACJI?
Dane osobowe pozyskane na podstawie Twojej Zgody
i pozostałych okoliczności wskazanych
w postanowieniach art. 6 ust. 1 RODO wykorzystujemy zgodnie z Regulaminem platformy IT-Leaders.
Korzystamy z nich w celu:
a) założenia konta, obsługi zgłoszeń serwisowych oraz możliwości skontaktowania się
z Tobą i przekazywania informacji na temat funkcjonalności platformy.
b) zaprezentowania pracodawcom Twojego anonimowego profilu oraz umożliwienia im przedstawiania
Tobie ofert pracy. Pracodawcy, tak długo jak nie zaakceptujesz zaproszenia do rekrutacji, widzą jedynie
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c)

d)

e)
f)
g)

Twój anonimowy profil kandydata. Twoje dane osobowe zawarte w dokumencie CV są udostępniane
pracodawcom wyłącznie za Twoją zgodą, której udzielasz w momencie akceptacji zaproszenia od
pracodawcy.
realizacji procesu rekrutacyjnego przez konkretnego pracodawcę, który po przyjęciu przez Ciebie
zaproszenia do rekrutacji uzyska dostęp do Twoich danych osobowych zawartych w CV i staje
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji (wyrażona przez Ciebie
zgoda dotyczy wyłącznie danej rekrutacji)
pomocy w uzupełnieniu Twojego profilu na platformie (w tym celu korzystamy
z danych zawartych w CV, na Twoim profilu na Linkedin oraz profilu Github – przy założeniu,
że udostępnisz nam te dane)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób używasz Serwisu korzystając ze stron
internetowych, co umożliwia nam ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Możliwości wysyłania informacji o charakterze marketingowym (m.in. newslettera z informacjami nt.
zmian w platformie lub wybranych artykułów bloga IT-Leaders)

V. ODBIORCY DANYCH
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe na rzecz następujących odbiorców danych:
a. Nasi dostawcy usług

Naszym dostawcom usług, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
b. Organy państwowe
Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w
szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia
takich danych.
c. Pracodawcy.
VI. JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O TOBIE?
Twoje dane osobowe bez wyrażenia Twojej zgody nie są nigdzie udostępniane. Przy akceptowaniu oferty pracy
i wgrywaniu CV do platformy decydujesz i wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w
postaci CV. To Ty decydujesz, który potencjalny pracodawca będzie mógł mieć wgląd w Twoje CV. W tej
sytuacji nie będziemy już posiadać statusu administratora bowiem pośredniczymy jedynie w wymianie danych
osobowych pomiędzy Tobą a pracodawcą.
Potencjalny pracodawca ma jednak możliwość wglądu w Twój anonimowy profil (w każdej chwili możesz
sprawdzić jak wygląda Twój anonimowy profil wchodząc w zakładkę „Mój Profil”, bądź klikając w „Podgląd
pełnego profilu”).
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VII.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH CI NA
MOCY RODO?

Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Ci następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
VIII. JAK COFNĄĆ ZGODĘ NA PRZECHOWYWANIE/PRZETWARZANIE DANYCH?
Udzielona zgoda może zostać przez Ciebie odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail
na adres ado@it-leaders.pl

IX. Prawo wniesienia skargi do organu
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO
zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, aż nie odwołasz zgody, co najmniej przez
czas posiadania Twojego profilu na platformie. Po usunięciu profilu Twoje dane zostaną zanonimizowane, za
wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o
wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia profilu dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
XI. JAK USUNĄĆ KONTO Z PLATFORMY IT-LEADERS?
W celu usunięcia konta z platformy IT-Leaders należy poinformować nas o tym, przesyłając wiadomość e-mail
na adres: ado@it-leaders.pl
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XII.

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z IT-LEADERS W CELU UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA
PYTANIA?

W celu uzyskania odpowiedzi na jakiekolwiek zapytanie należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość
e-mail na adres: office@it-leaders.pl
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