
Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, które podajecie przekazując nam 

swoje CV i list motywacyjny.  

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć 

Państwu  informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane oraz o prawach jakie w 

związku z tym Państwu przysługują. 

Wysyłając do PFR Portal PPK Sp. z o.o. zgłoszenie rekrutacyjne wraz z listem motywacyjnym, zgadzacie się 

Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu.  

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy spółką działającą pod firmą PFR Portal PPK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 

00-025 Warszawa. 

Możecie się Państwo skontaktować z nami w kwestiach związanych z tematyką przetwarzania i ochrony danych 

osobowych dotyczących Państwa osoby pod adresem e-mail: rodo@pfrportal.pl, a także pisemnie na adres 

wskazany powyżej. 

1. Przekazane nam przez Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w poniższych w celach i na podstawie 

poniższych przepisów: 

• w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, PFR Portal PPK 

przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO – tj. przetwarzamy je w celu podjęcia 

działań na żądanie osoby której dane dotyczą  (przeprowadzenia procesu rekrutacji) przed 

zawarciem umowy. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji 

poprzedzającej zawarcie umowy. 

• w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 

Kodeksu pracy (np. wizerunek), przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie do PFR Portal PPK swojego 

zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość 

udziału w rekrutacji,  

• w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i 

egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi 

organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

• w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania 

rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt 

pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących 

zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

• Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. W takim przypadku prosimy do przesyłanych do PFR Portal PPK dołączyć jedną z 

poniższych zgód na przetwarzanie takich danych osobowych. 

 

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w 

swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.  

 

2. Państwa dane są przechowywane przez okres: 

a) 2 lat od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji, 

b) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy  w Art. 22¹ § 1 Kodeksu 

pracy - do czasu odwołania przez Państwa zgody, a w przypadku braku odwołania zgody - nie 

dłużej niż przed upływem 2 lat od zamknięcia procesu rekrutacji, 



c) do czasu realizacji Państwa żądania usunięcia danych osobowych, 

d) w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania 

rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do 

akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i będą przetwarzane przez cały 

okres zatrudnienia oraz 10 lat licząc od końca roku w którym stosunek pracy wygasł. 

 

3. Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.  

 

4. Jakie prawa Państwu przysługują? 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:  

Prawo do cofnięcia zgody 

Zgodę na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo dobrowolnie. Każdą zgodę można cofnąć w 

dowolnym momencie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie ma to wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

Prawo dostępu do danych 

Możecie Państwo zażądać: 

- aby PFR Portal PPK  udzielił Państwu informacji o tym czy przetwarza Państwa dane, a jeśli je 

przetwarza, możecie zażądać: 

• aby udzielono Państwu dostępu do tych danych, 

• aby jeszcze raz udzielono Państwu informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz 

zapoznajecie. 

 

Prawo do sprostowania 

Jeśli uznacie, że Państwa dane osobowe, które PFR Portal PPK przetwarza są nieprawidłowe lub 

niekompletne, macie prawo żądać, aby PFR Portal PPK je niezwłocznie sprostował. 

Prawo do usunięcia danych 

Macie Państwo prawo zażądać, aby PFR Portal PPK przestał przetwarzać Państwa dane i usunął je. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Jeśli Państwo uważacie, że: 

- dane, które PFR Portal PPK przetwarza są nieprawidłowe, 

- PFR Portal PPK  przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, ale nie chcecie, abyśmy je usunęl i, 

- dane, które PFR Portal PPK  przetwarza są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń i nie chcecie, aby PFR Portal PPK  je usuwał, choć są PFR Portal PPK już niepotrzebne, 

macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli PFR Portal PPK  uzna takie 

żądanie, Państwa dane będą wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane tylko w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej lub z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

Ograniczymy przetwarzanie Państwa danych również wtedy, gdy złożycie sprzeciw wobec przetwarzania 

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, przez czas 

sprawdzania czy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania tych danych przez PFR Portal PPK  jest 

nadrzędny wobec Państwa podstaw sprzeciwu (w zależności od wyników sprawdzenia Państwa dane 

będą następnie usuwane bądź dalej przetwarzane). 



Prawo do przenoszenia danych 

Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób 

zautomatyzowany, to PFR Portal PPK  zrealizuje Państwa żądanie przeniesienia danych. Zostaną 

Państwu one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych 

trudności przenieść do innego Administratora. 

Jeśli tego zażądacie, PFR Portal PPK  prześle je bezpośrednio nowemu Administratorowi. 

Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia w PFR Portal PPK.  

Prawo do sprzeciwu 

Macie Państwa prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa 

szczególną sytuacją. 

5. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do PFR Portal PPK jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące 

przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

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

 

Bieżąca rekrutacja: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

moich danych osobowych dotyczących zdrowia (zgodnie z art. 9 ust 2 lit a RODO) zawartych w niniejszej 

aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” 

 

Bieżąca i przyszłe rekrutacje: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

moich danych osobowych dotyczących zdrowia (zgodnie z art. 9 ust 2 lit a RODO) zawartych w niniejszej 

aplikacji w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów 

rekrutacyjnych.” 

 

 

  


