POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU REKRUT24
I.
Wstęp:
•

Ochrona prywatności i danych osobowych jest niezwykle ważna dla Rekrut 24 sp. z o.o.
Podejmujemy wszelkie działania, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw osób, które
udostępniły nam swoje dane.
• Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez
względu na to, czy pomagamy Ci znaleźć pracę, utrzymujemy naszą relację po
znalezieniu Ci stanowiska, świadczymy dla Ciebie usługę, czy odwiedzasz naszą stronę
internetową oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec
Ciebie.
• Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w szczególności do Użytkowników
Portalu Rekrut24, Kandydatów, Klientów.
II.
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Rekrut24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(00-372) przy ul. Foksal 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod
numerem 0000766574, e-mail: office@rekrut24.pl (w dalszej części „Administrator”).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem:
RODO@rekrut24.pl
III.
Definicje
Kandydat – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Rekrut24 sp. z o.o.
w ramach Portalu Rekrut24 w celu poszukiwania ofert pracy, aplikowania na nie
i udziału w procesach rekrutacyjnych.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Portalu Rekrut24,
wykorzystywanych do zarządzania usługami.
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Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi Portalu Rekrut24 na gromadzenie
wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji
oraz innych umiejętności.
Pracodawcy – pracodawcy publikujący ogłoszenia o pracę w naszym Portlalu Rekrut24 lub
korzystający z usług rekrutacyjnych.
RODO – 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych
przez Rekrut24 sp. z o.o. w Portalu Rekrut 24.
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych
przez Rekrut24 sp. z o.o. w Portalu Rekrut24, które nie wymagają założenia Konta.
IV.
Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Danych osobowych
Usługa udostępniania za pośrednictwem Portalu Rekrut24 wymaga przetwarzania różnego
rodzaju informacji. Zakres przetwarzania danych zależy od tego, w jaki sposób Użytkownik
korzysta z funkcjonalności strony internetowej, np. czy rejestruje się w portalu w celu
poszukiwania pracy, komunikuje się z nami przez formularz kontaktowy, czy wyraża zgodę na
przetwarzanie danych.
-----------------------------------Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów i Użytkowników przekazywane
za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:
https://rekrut24.pl/kontakt/ w celu udzielenia odpowiedzi na zdane przez Państwa pytanie.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się na
podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO). Podanie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności
formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania
danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez
Państwa zgody na takie przetwarzanie.
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------------------------------Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów szukających pracy
przekazywane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i rejestrujących się w Portalu
Rekrut24, a także Kandydatów zarejestrowanych i posiadających konto na Portalu Rekrut24
w następujących celach:
Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Realizacji procesów rekrutacyjnych Przetwarzanie danych osobowych
oraz założenia i utrzymania konta w nim zawartych odbywa się na
użytkownika
podstawie
Państwa
zgody
(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a)
RODO).

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
wycofania
przez
Państwa zgody na takie
przetwarzanie.

Profilowania danych Kandydatów
– zestawiania podawanych przez
Państwa informacji w sposób
automatyczny oraz automatyczne
dopasowanie profilu pod oferty
pracy w celu realizacji usług w
oparciu o najnowsze rozwiązania
technologiczne.

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
wycofania
przez
Państwa zgody na takie
przetwarzanie.

Profilowanie danych odbywa się w
przypadku
udzielenia
Przez
Państwa zgody na przetwarzanie
danych w tym zakresie (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw.
z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzania
RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w Portalu Rekrut24. Brak podania
danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji i założenia konta w Portalu
Rekrut24.

----------------------------Administrator przetwarza dane przekazywane przez formularz kontaktowy, zebrane w trakcie
rejestracji oraz przetwarzanych w ramach profilu Użytkownika zarejestrowanego
w następujących celach:
Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Zabezpieczenia
ewentualnych
roszczeń Administratora Danych,
Użytkownika lub użytkownika
Nielogowanego, jeżeli takie
roszczenia
powstaną,
na

art. 6 ust. 1 lit. F RODO

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
przedawnienia roszczeń
związanych
z
przetwarzaniem
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podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora
Danych
polegającego na obronie przed
roszczeniami osób trzecich lub
dochodzeniu swoich roszczeń
Marketingu
i
promocji
produktów i usług

Państwa
osobowych.

danych

Na podstawie zgody - art. 6 ust.1
lit. a) RODO)

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
wycofania
przez
Państwa zgody na takie
przetwarzanie.
Używania telekomunikacyjnych art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Dane osobowe będą
urządzeń końcowych dla celów r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 przetwarzane do czasu
marketingu bezpośredniego w ust.1 lit. a) RODO).
wycofania
przez
przypadku wyrażenia zgody
Państwa zgody na takie
przetwarzanie.

V.
Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Państwa dane osobowe
mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a. osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby
odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym
prawnicy,
b. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu
Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
VI.
Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje
Państwu:
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a. prawo dostępu do treści danych – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane
są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do
uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących
informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o
okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących
Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o
możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych
osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu
i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
b. prawo do sprostowania danych – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe,
nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego
sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
c. prawo do usunięcia danych, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody
(art. 17 RODO);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – zamiast
usunięcia danych osobowych użytkownik ma także prawo żądać ograniczenia ich
przetwarzania, jeśli wystąpi jeden z powodów wymienionych w art. 18 RODO,
zwłaszcza jeśli działanie ograniczające wynika z jego żądania (art. 18 RODO);
e. prawo do przenoszenia danych – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które
dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu
przez Państwa administratorowi (art. 20 RODO);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
g. prawo złożenia skargi do organu nadzoru – w przypadku uznania, że dane są
przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, macie Państwo prawo złożenia
skargi do właściwego organu na obszarze jego jurysdykcji (art. 77 RODO).
VII.
Możliwość rezygnacji
Jeśli jakiekolwiek przetwarzanie danych jest powiązane ze zgodą, macie Państwo prawo
w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma działania wstecznego.
Oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e-mail: RODO@rekrut24.pl

Rekrut24 Sp. Z o.o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, Polska
NIP: 522-314-68-90, Tel.: +48 (22) 890 02 95, E-mail: biuro@rekrut24.pl
www.rekrut24.pl

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie
zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Portal Rekrut24.
VIII.
Środki ochrony danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania obowiązujących przepisów prawa.
Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem
osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa.
IX.
Przetwarzania danych poza terytorium UE
Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych
poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby,
której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO
w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
X.
Profilowanie
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach oraz zestawiania
podawanych przez Użytkowników informacji w sposób automatyczny w celu automatycznego
dopasowania profilu Użytkownika do ofert pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze
rozwiązania technologiczne korzystając z danych dobrowolnie podanych przez Użytkowników.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie
przetwarzanie.
XI.
Pliki cookies
1. Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie
i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych
eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu
na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach
i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone
itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego
urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
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2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości,
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.
XII.
Zmiany w Polityce Prywatności
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich
zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci
także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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