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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W SPÓŁCE TERLAN SP. Z O.O. 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób oraz w jakich celach przetwarzamy Twoje dane 

osobowe w związku z procesem rekrutacji w spółce Terlan sp. z o.o. 

KIM JESTEŚMY (ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH)? 

Nazywamy się Terlan sp. z o.o. i mamy siedzibę w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 95 (dalej: spółka, My). 

Kontakt z nami jest możliwy pod mailem: biuro@terlan.pl lub listownie pod adresem: Terlan sp. z o.o., 

ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz skontaktować się z nim pisząc na adres: CORE 

Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań lub adres e-mail: k.maciejewska@coreconsulting.pl.   

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest – w odniesieniu do danych, których 

zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to następujących rodzajów danych: imię (imiona) i 

nazwisko, data urodzenia, podane przez Ciebie dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy takie informacje są niezbędne do 

wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku). W tym zakresie podanie 

danych osobowych jest konieczne do tego, abyśmy mogli uwzględnić Cię w procesie rekrutacji, a ich 

zakres wynika z art. 221 Kodeksu pracy. 

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzamy: 

a) pozostałe dane osobowe, które dobrowolnie nam przekażesz podczas rekrutacji, np. w treści 

przesłanego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej; 

b) Twoje dane osobowe dla potrzeb przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich, jeśli 

wyrazisz na to odrębną zgodę w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych. 

Podanie przez Ciebie dodatkowych danych osobowych oraz pozostałe ww. zgody są dobrowolne. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania rekrutacji. 

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych również po zakończeniu bieżącej rekrutacji 

i jednocześnie nie zatrudnimy Cię w ramach tej bieżącej rekrutacji, Twoje dane osobowe będziemy 

przetwarzać jeszcze przez taki okres, na który wyrażasz zgodę.  

mailto:biuro@terlan.pl
mailto:k.maciejewska@coreconsulting.pl


Polityka Ochrony Danych Osobowych – Załącznik do PODO – Terlan sp. z o.o. 

 
 

2 
 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak 

wiedzieć, że Twoje dane związane z procesem rekrutacji mogą zostać ujawnione dostawcom usług, 

których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych: 

a) podmioty obsługujące nas w obszarze IT oraz utrzymujące oprogramowanie; 

b) podmioty wspierające nas w prowadzeniu procesu rekrutacji; 

c) biura doradztwa prawnego – wspierające nas w obszarze regulacji ochrony danych osobowych.  

JAKIE ZGODY ZBIERAMY? 

Na etapie rekrutacji zbieramy od Ciebie następujące zgody. 

(1) Na przetwarzanie Twoich pozostałych danych, które dobrowolnie nam przekażesz podczas 

rekrutacji, np. w treści przesłanego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej – taka zgoda 

standardowo wyrażana jest poprzez Twoje wyraźne działanie, czyli samodzielnie i dobrowolnie 

podanie nam danych osobowych w kontekście procesu rekrutacji.  

(2) Jeżeli wyrazisz, odrębnie, dodatkową zgodę w treści swojego CV, to na jej podstawie zachowamy 

Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji1.  

Wyrażenie każdej z ww. zgód jest dobrowolne, a jej brak nie ma wpływu na możliwość udziału w 

bieżącej rekrutacji. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za 

pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@terlan.pl, listownie na adres: Terlan sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 

60-478 Poznań bądź kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: 

k.maciejewska@coreconsulting.pl.  

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

JAKIE MASZ PRAWA? 

Prawo ochrony danych osobowych przyznaje Ci szereg praw, w związku z tym, że przetwarzamy Twoje 

dane osobowe. Z praw tych możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania danych, 

c) prawo żądania usunięcia danych. 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem 
skrzynki e-mail: biuro@terlan.pl, listownie na adres: Terlan sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań 
bądź kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: 
k.maciejewska@coreconsulting.pl.  

 

 
1 Zgoda taka może brzmieć przykładowo: „Zgadzam się na przetwarzanie danych z mojego CV również na 
potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące”. 
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Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych 

to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

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

PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


