Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: ,,RODO”) oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
Administratorem Twoich danych będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO):
•

x-kom

sp.

z

o.

o.

z

siedzibą

w

Częstochowie,

ul.

Bojemskiego

25,

42-202 Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON
241123546;
•

al.to sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa,
posługującą się numerem NIP 9492191268 i REGON 242901678;

•

x-kom services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867
Warszawa, posługującą się numerem NIP 1231271834 i REGON 146256887;

•

x-kom biznes sp. z o.o. z siedzibą Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202
Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492244680 i REGON 386896916;

•

combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202
Częstochowa, posługującą się numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Kategoria/rodzaj danych

Cele

osobowych

przetwarzania

Podstawa prawna

Okres
przechowywania

Imię (imiona) i nazwisko, data

Przeprowadzenie

Art. 22 § 1 pkt. 1 –

Do momentu

urodzenia, dane kontaktowe wskazane

i rozstrzygnięcie

6 ustawy Kodeks pracy

zakończenia

przez kandydata, wykształcenie,

procesu

w zw. z art. 6 ust. 1 lit.

procesu rekrutacji.

kwalifikacje zawodowe, przebieg

rekrutacyjnego.

c) RODO

dotychczasowego zatrudnienia.

Wypełnienie

1

obowiązku
prawnego
ciążącego na
administratorze.
Opis słabych/mocnych stron i profil

Weryfikacja

osobowy kandydata przygotowany po

kwalifikacji i

zakończenia

rozmowie kwalifikacyjnej.

umiejętności

procesu rekrutacji.

Ocena kandydata na podstawie

kandydatów oraz

wyników testów kompetencyjnych i

ustalenie

praktycznych, przeprowadzanych

warunków

podczas rozmowy kwalifikacyjnej (o ile

współpracy.

dotyczy).

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do momentu

Imię (imiona) i nazwisko, data

Przeprowadzenie

urodzenia, dane kontaktowe wskazane

i rozstrzygnięcie

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Do momentu
zakończenia

przez kandydata, wykształcenie,

procesu

procesu rekrutacji.

kwalifikacje zawodowe, przebieg

rekrutacyjnego,

dotychczasowego zatrudnienia, NIP,

gdy preferowaną

REGON, adres zamieszkania, nazwa i

formą

adres siedziby firmy.

zatrudnienia jest
umowa
cywilnoprawna
(podjęcie działań
przed zawarciem
umowy).

Dane osobowe wskazane przez

Przeprowadzenie

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do momentu

kandydata, wykraczające poza zakres

i rozstrzygnięcie

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

zakończenia

określony w Kodeksie pracy, w tym

procesu

procesu rekrutacji

wizerunek (o ile dotyczy). Dane

rekrutacyjnego.

lub wycofania

osobowe szczególnych kategorii: dane

zgody – w

dotyczące stanu zdrowia (o ile

zależności od tego,

dotyczy).

co nastąpiło jako
pierwsze.

Imię (imiona) i nazwisko, data

Przeprowadzenie

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2 lata od dnia

urodzenia, dane kontaktowe wskazane

i rozstrzygnięcie

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

przesłania

przez kandydata, wykształcenie,

przyszłego

dokumentów

kwalifikacje zawodowe, przebieg

procesu

aplikacyjnych lub

dotychczasowego zatrudnienia.

rekrutacyjnego

do momentu

Dane osobowe wskazane przez

wycofania zgody –

kandydata, wykraczające poza zakres

w zależności od

określony w Kodeksie pracy, w tym

tego, co nastąpiło

wizerunek (o ile dotyczy).

jako pierwsze.

Dane osobowe szczególnych kategorii:
dane dotyczące stanu zdrowia (o ile
dotyczy).

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii.
W przypadkach, w których pozwala na to prawo, możesz też: sprostować dane, przenieść
dane, usunąć dane, ograniczyć przetwarzanie danych oraz wnieść sprzeciw wobec ich
przetwarzania.
Masz też prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych
osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@x-kom.pl
Podane dane możemy przekazać innym podmiotom, na przykład firmom, które realizują dla
nas np.: usługi IT. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane na podstawie zawartej z nami

umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. W związku z tym Twoje dane osobowe
przekazywać możemy zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane poza EOG robimy to zgodnie z
prawem.
Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie ale jeśli ich nie podasz – nie będziesz mógł
uczestniczyć w procesie rekrutacji. W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych
osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody - możesz ją w każdej chwili odwołać,
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy profilować Twoich danych.

