
 
 
 

 
 
 
 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 ( „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoje danych osobowych oraz  
o przysługujących Tobie prawach z tym związanych.  

 

1. Administrator danych 

Administratorem danych jest Ultimo S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000448234, NIP: 8971676655 (zwane dalej Ultimo), 

iod@ultimo.pl. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji .Podstawą prawną przetwarzania 

Pani Pana danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust, 1 lit c RODO) i art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz niezbędność do 

zawarcia umowy o pracę (art. 6ust.1 lit b RODO) - w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; , data urodzenia, 

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.   

Podstawą będzie także Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach 

rekrutacyjnych w zakresie innych danych wykraczających poza zakres wskazanych w art. 221 § 1, a także prawnie uzasadniony 

interes (art. 6 ust.1 lit f RODO) , którym jest konieczność oceny i wyboru kandydata. 

3.  Odbiorcy danych 

W określonych sytuacjach Spółka może przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom. Dane osobowe, w zależności od celu 

przetwarzania, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. firmom świadczącym usługi wspomagające 

rekrutację, dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, obsługi administracyjnej, przechowywania 

danych, świadczącym usługi kadrowo-płacowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  

z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 

• podmiotom współpracującym w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury technicznej. 
 

4.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG) 
 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody  na 
potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych rozpoczętych przez Spółkę, przez okres 6 miesięcy od przesłania aplikacji lub do 
chwili cofnięcia zgody. 

 

6.  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą 

 

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

• w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo  

do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem w formie pisemnej na adres siedziby  

z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adresiod@ultimo.pl , bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego 

prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą; 

• w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych  

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACYJNYM 

1 

mailto:iod@ultimo.pl
http://m.in/


 

7. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją procesu 
rekrutacji. 

W sprawie wątpliwości i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się  
z Inspektorem  Ochrony Danych (IOD) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
inspektor.danych@ultimo.pl lub ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 
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