
 
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w związku z prowadzonym procesem rekrutacji 

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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), uprzejmie informujemy, że: 
 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nextep Technologies Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Szczecińska 11A/4, 

25-345 Kielce (dalej: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza 

kontaktowego dostępnego na stronie www: https://nextep-technologies.com/kontakt/,  numerem telefonu: +48 41 315 61 34 lub 

pisząc na adres e-mail: info@nextep-technologies.com.      
 

 

II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji prowadzonego przez Administratora 

procesu rekrutacji. 

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacyjnego; b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w prowadzonym procesie rekrutacji.  

Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, będą one usuwane po 

upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w ramach której zostały złożone dokumenty aplikacyjne. 
 

 

III. Informacja o odbiorcach danych  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom, w tym nie będą przekazywane 

do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 
 

 

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

• prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii, na podstawie art. 15 

RODO; 

• prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, 

które okażą się niekompletne, na podstawie art. 16 RODO; 

• prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych, na podstawie art. 17 RODO. Skorzystanie z tego prawa nie ma 

jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie 

wiadomości na adres: info@nextep-technologies.com;   

• prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu 

administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa 

danych bezpośrednio innemu administratorowi), na podstawie art. 20 RODO; 

• prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, 

jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych 

na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, na podstawie art. 21 RODO; 

• prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.  

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich 

wniosków/oświadczeń do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji. 
 

 

V. Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 

jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania. 
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