INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
START G. SZMOLKE, M. SZMOLKE SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W TRAKCIE PROCESÓW REKRUTACYJNYCH.
Jeżeli chcesz uzyskać informacje o wszystkich zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Grupę START, zapraszamy do zapoznania się naszą polityką prywatności, która jest
dostępna na stronie internetowej www.start.com.pl.
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie 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”). Wobec powyższego
przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania
danych osobowych.
W tej informacji stosujemy sformułowania:
My, czyli Administrator – Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke
spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
Ty, czyli osoba starająca się o pracę w naszej firmie.
Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane
osobowe, jest z Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna
z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 153221 (dalej również
„Administrator”).
Jak się z nami skontaktować?
Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty
elektronicznej ado@start.com.pl
Skąd mamy twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w procesie rekrutacyjnym lub od podmiotu, który prowadzi dla
nas rekrutacje. W celu uzyskania indywidualnej informacji w tym zakresie skontaktuj się z
nami w sposób wskazany powyżej.
Jaka jest, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez
Administratora?
W zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce
zamieszkania
(adres
do
korespondencji);
wykształcenie;
przebieg
dotychczasowego zatrudnienia - przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) lub
niezbędność do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Inne dane osobowe zawarte przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych, niż te o których
mowa wyżej (w tym w szczególności Twoje zainteresowania, czy wizerunek) będziemy
przetwarzać na podstawie zgody. Podanie tych danych nie jest nam potrzebne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale jeżeli zamieścisz takie dane w przesłanych nam

dokumentach, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych do
celów związanych z tym konkretnym procesem rekrutacji.
W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podczas których
będziemy oceniać Twoje umiejętności, będziemy przetwarzać dane osobowe na
podstawie naszego prawnie uzasadniającego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegającego na konieczności weryfikacji umiejętności i zdolności niezbędnych do pracy
na tym stanowisku. Na tej samej podstawie możemy również przesłać Twoje dane
osobowe innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Deweloperskiej START (pełna lista
spółek znajduję się na stronie www.start.com.pl,) a także przetwarzać je w celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych, sieci i systemu informatycznego, które nie wynika z
obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z dodatkowych zasad przyjętych przez nas.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalania, dochodzenia lub
obrony w sprawach ewentualnych roszczeń lub naszych praw.
Jeśli chciałbyś wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez spółki z Grupy
START możesz wyrazić na to osobną zgodę, dołączając do dokumentów rekrutacyjnych
klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych
przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki z Grupy START.
Informujemy, że brak dodania klauzuli o tej treści w żaden sposób nie wpłynie na
możliwość udziału w tym konkretnym procesie rekrutacyjnym, ale jednocześnie nie
pozwoli Ci na udział w kolejnych rekrutacjach, jakie będą przez nas prowadzone.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres trwania procesu
rekrutacyjnego, a następnie są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych
rekrutacji Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ewentualnego
wycofania zgody, jednak nie dłużej niż jeden rok od wysłania nam dokumentów
rekrutacyjnych.
Kto jest odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane będą udostępniane:
1. Przedsiębiorstwu Budowlanemu Start G. Szmolke, M. Szmolke Sp.j. z siedzibą w
Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 153221, NIP: 6792585656,
REGON: 357074795
2. innym spółkom z Grupy START, o których mowa wyżej;
3.
naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane
osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
4. innym odbiorcom danych – kancelariom prawnym, firmom pocztowym czy kurierskim,
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i zapewniamy, że nie będziemy udostępniać
Twoich danych osobowych, kiedy nie będzie to konieczne z prawnie uzasadnionych
względów.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie, ale jeśli chcesz dla nas pracować to udostępnienie nam niektórych Twoich danych
osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Twoim
udziałem.
Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się,
że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG –
wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.
Jakie przysługują CI uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.
Twoje prawa to:
1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po
naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub
na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do cofnięcia zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane
przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców,
data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia), masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres ado@start.com.pl
Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na
Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki
Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy
prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych
osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

