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REGULAMIN PROGRAMU  

„Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl”   

1. ORGANIZATOR  

Organizatorem programu Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. 

Grunwaldzkiej w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Gdańska w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 315229, NIP: 

95707-78-385, posiadająca kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 5 750 000 PLN.     

  

2. DEFINICJE  

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl.    

2.2. Organizator – Wakacje.pl S.A., której szczegółowe dane znajdują się w pkt 1. Regulaminu.    

2.3. Program – program Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl organizowany przez Organizatora na 

zasadach określonych w Regulaminie, polegający na przyznaniu Uczestnikowi Nagrody w 

okolicznościach przewidzianych Regulaminem.     

2.4. Strona internetowa Programu – https://www.wakacjetomy.pl      

2.5. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz przystąpiła do Programu zgodnie z Regulaminem.     

2.6. Kandydat – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz została polecona na wybrane stanowisko 

przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Kandydatem nie może być osoba, którą w dacie 

polecenia przez Uczestnika łączy stosunek pracy lub jakikolwiek stosunek cywilnoprawny z 

Organizatorem.     

2.7. Formularz – formularz online zawarty na Stronie internetowej Programu.     

2.8. Nagroda – świadczenie pieniężne w wysokości określonej przy ogłoszeniu związanym z 

poszukiwaniem osoby do pracy lub współpracy z Organizatorem, wyraźnie oznaczonym jako objęte 

Programem, wypłacane Uczestnikowi za skuteczne polecenie Kandydata zgodnie z Regulaminem.  

Przez skuteczne polecenie należy rozumieć spełnienie warunków wskazanych w punkcie 5 

Regulaminu.  

3. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROGRAMU  

3.1. Program trwa od 22.02.2021 r. do odwołania.      

3.2. Zakończenie Programu nie wpływa na procesy objęte Regulaminem, a rozpoczęte przez 

zakończeniem, o ile w tym terminie doszło do zawarcie między Kandydatem a Organizatorem 

przynajmniej umowy, o której mowa w punkcie 5.1.1. W takich przypadkach postanowienia 

Regulaminu mają zastosowanie do czasu zakończenia całego procesu.     

3.3. Program ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polski.     

4. WARUNKI UCZESNICTWA W PROGRAMIE  

4.1. Udział w Programie jest dobrowolny i oznacza akceptację Regulaminu, co dodatkowo należy 

potwierdzić wypełniając Formularz.    
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4.2. Programem objęte są wyłącznie ogłoszenia wskazane przez Organizatora.   

4.3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem może być osoba zatrudniona u Organizatora na 

podstawie umowy o pracę  

lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoba, której nie łączy stosunek pracy lub jakikolwiek stosunek 

cywilnoprawny z Organizatorem.      

4.4. W Programie nie mogą wziąć udziału jako Uczestnicy osoby, które na podstawie umowy zawartej z 

Organizatorem zajmują się odpłatnym poszukiwaniem lub polecaniem pracowników lub 

współpracowników dla Organizatora lub które współpracują na jakiejkolwiek podstawie prawnej z 

podmiotem trzecim świadczącym usługi rekrutacyjne dla Organizatora.   

4.5. Kandydatem może być wyłącznie:    

4.5.1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,    

4.5.2. osoba, której nie łączy stosunek pracy lub jakikolwiek stosunek cywilnoprawny z Organizatorem.    

4.6. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik powinien wykonać łącznie następujące czynności:    

4.6.1. Prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza znajdującego się na Stronie internetowej 

Programu oznaczone gwiazdką (*). Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać 

zwłaszcza dane Uczestnika: imię, nazwisko, e-mail. Ponadto wymagane jest podanie przez 

Uczestnika imienia i nazwiska polecanego przez niego Kandydata.    

4.6.2. Zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola Formularza.    

4.6.3. Wysłać prawidłowo wypełniony Formularz poprzez kliknięcie przycisku „Poleć kandydata”.   

4.6.4. Przekazać otrzymany link Kandydatowi do złożenia przez niego aplikacji na poszukiwane 

stanowisko oraz CV.  

4.7. Uczestnik może przystąpić do Programu wielokrotnie, pod warunkiem, że każde polecenie dotyczy 

innego Kandydata.     

4.8. Uczestnik nie może polecić w ramach Programu samego siebie.   

4.9. Danego Kandydata może skutecznie polecić wyłącznie jeden Uczestnik. W przypadku polecenia 

danego Kandydata przez więcej niż jednego Uczestnika, o przyznaniu Nagrody decyduje kolejność 

otrzymania poleceń przez Organizatora. Organizator zastrzega, że znaczenie mają data i dokładna 

godzina zakończenia wypełniania i przesłania Formularza.  

4.10. Kandydata, który uprzednio sam zgłosił się do procesu rekrutacyjnego lub którego kandydatura 

została przedstawiona przez podmiot świadczący usługi rekrutacyjne na rzecz Organizatora, nie 

uznaje się za poleconego zgodnie z Programem, a Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku 

Nagroda.   

4.11. W przypadku chęci wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych 

przeprowadzanych przez Organizatora, Kandydat powinien zamieścić w CV klauzulę zgody w 

brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.   

   

5. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY  

5.1. Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Nagrody za każde skuteczne polecenie. Skuteczne 

polecenie ma miejsce wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:    
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5.1.1. Polecony przez Uczestnika Kandydat nawiąże współpracę z Organizatorem na podstawie umowy 

o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. 

5.1.2. Polecony przez Uczestnika Kandydat nie zrezygnuje ze współpracy z Organizatorem, a Organizator 

nie zrezygnuje ze współpracy z Kandydatem w trakcie lub bezpośrednio po upływie trwającego 4 

(cztery) miesiące okresu próbnego rozpoczynającego się od dnia nawiązania współpracy na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a tym samym Kandydat i Organizator po 

okresie próbnym zawrą umowę właściwą; rezygnacja ze współpracy oznacza: i) wygaśnięcie 

umowy i nie zawarcie nowej umowy, ii) złożenie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze 

stron, lub iii) rozwiązanie umowy, z przyczyn innych niż upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa 

Organizatora, likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe lub restrukturyzacja 

przedsiębiorstwa Organizatora.    

5.2. Organizator poinformuje Uczestnika o skuteczności lub braku skuteczności dokonanego polecenia 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zdarzenia powodującego taką skutecznością lub brak 
skuteczności. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika drogą mailową na adres e-mail Uczestnika 
wskazany w Formularzu.     

5.3. W przypadku skutecznego polecenia, Uczestnik, będący polskim rezydentem podatkowym, 

zobowiązany jest podać Organizatorowi dodatkowo następuje dane: numer rachunku bankowego, 

numer PESEL, data urodzenia oraz adres zamieszkania Uczestnika – w celu wypłaty Nagrody oraz 

wystawienia przez Organizatora formularza PIT-11, o którym mowa w pkt 5.4. Regulaminu, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby niepodlegające 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (nierezydenci) zobowiązani będą do 

podania dodatkowych informacji identyfikacyjnych wymaganych prawem.    

5.4. Otrzymanie Nagrody przez Uczestnika skutkuje powstaniem po stronie Uczestnika obowiązku 

podatkowego. Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej 

wysokości do właściwego urzędu skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora 

formularza PIT-11.     

5.5. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy Uczestnika w terminie 14 

dni od dnia otrzymania prawidłowych danych wskazanych w pkt 5.3. Regulaminu.    

   

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób z nim nie 

związanych, jak i za sytuacje na które nie ma wpływu.   

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez dostawców łącza 

internetowego lub przeglądarek internetowych lub inne osoby, z których usług Uczestnik korzysta 

w związku z udziałem w Programie.   

  

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA  

7.1. PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU UCZESTNIK OŚWIADCZA, ŻE UZYSKAŁ OD KANDYDATA WSZELKIE 

WYMAGANE ZGODY, W TYM: ZGODĘ NA PRZEKAZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH 

ORGANIZATOROWI W CELACH REKRUTACYJNYCH, W TYM W CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z 

KANDYDATEM PRZEZ ORGANIZATORA DROGĄ  



 
  

Wakacje.pl S.A.   al. Grunwaldzka 413 80-309 Gdańsk infolinia: 801 
455 401   tel.: +48 58 325 29 00   fax: +48 58 325 30 01  

MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA PODANYCH 

W CV WYKRACZAJĄCYCH POZA DANE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY ORAZ, JEŚLI DOTYCZY, ZGODĘ NA 

UDZIAŁ W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH. ZABRONIONE JEST PRZEKAZYWANIE ZA POŚREDNICTWEM 

FORMULARZA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB, KTÓRE NIE WYRAZIŁY ZGODY, O KTÓREJ MOWA 

POWYŻEJ.  

WSZELKĄ ODPOWIADZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU PONOSI UCZESTNIK.  WZÓR WYMAGANYCH ZGÓD ZNAJDUJE 

SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO REGULAMINU. UCZESTNIK PRZEDSTAWI DOWODY NA POSIADANE ZGODY W 

PRZYPADKU KAŻDORAZOWEGO WEZWANIA ORGANIZATORA W TYM ZAKRESIE.   

7.2. ZABRONIONE JEST PRZEKAZYWANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMUALRZA TREŚCI ZABRONIONYCH 

PRZEZ PRAWO LUB REGULAMIN, TREŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA OSÓB TRZECICH LUB INNE 

DOBRA CHRONIONE PRAWEM LUB TREŚCI NIEPRAWDZIWYCH, NIEAKTUALNYCH LUB 

WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ODNOŚNIE KANDYDATA, UCZESTNIKA LUB ORGANIZATORA.     

7.3. NARUSZENIE PRZEZ UCZESTNIKA POSTANOWIEŃ REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI PKT 7.1.,7.2. 

REGULAMINU, POWODUJE UTRATĘ PRAWA UCZESTNIKA DO NAGRODY BEZ WZGLĘDU NA 

SKUTECZNOŚĆ POLECENIA, CO NIE WYŁĄCZA INNYCH PRAW LUB ROSZCZEŃ ORGANIZATORA DO 

UCZESTNIKA PRZEWIDZIANYCH PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.     

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

8.1. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z udziałem w Programie:    

8.1.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1. Regulaminu z dopiskiem 

„Program Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl – Reklamacja” lub    

8.1.2. drogą mailową na adres: praca@wakacje.pl w tytule wiadomości wpisując „Program Poleć 

kandydata do pracy w Wakacje.pl – Reklamacja”.    

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika, 

informacje jednoznacznie identyfikujące Formularz wysłany przez Uczestnika, którego dotyczy 

reklamacja oraz opis podstaw reklamacji, w szczególności zdarzenie lub działanie objęte 

reklamacją.      

8.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator 

wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia. Brak uzupełnienia w terminie 14 dni wiązać się będzie z 

prawem do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.      

8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję, o której mowa w punkcie 9 w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie 

oznacza uznanie reklamacji.     

8.5. Od negatywnie rozpatrzonej reklamacji Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie do Organizatora. 

Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania. Brak 

odpowiedzi na odwołanie we wskazanym terminie oznacza uznanie odwołania i tym samym 

uznanie reklamacji.     

9. KOMISJA  

9.1. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.     
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9.2. Komisja będzie składała się z 3 (trzech) osób.     

9.3. Do zadań Komisji należy w szczególności:    

9.3.1. nadzór nad przebiegiem Programu;    

9.3.2. rozpatrywanie reklamacji Uczestników – jednoosobowo;    

9.3.3. rozpatrywanie reklamacji – dwuosobowo.     

   

10. DANE OSOBOWE  

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będzie Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku 

(dalej:  

my). Możesz się z nami skontaktować na adres: Wakacje.pl S.A. , al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk   

10.2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik może się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować 

w następujący sposób:  

10.2.1. listownie na adres: Wakacje.pl S.A. / IODO / al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk  

10.2.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@wakacje.pl  

  

10.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:  

10.3.1. realizacji Programu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); oraz   

10.3.2. wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów 

reklamacyjnych związanych z Programem (podstawa prawna – obowiązek prawny ciążący na 

administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  

10.3.3. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrona przed nimi (podstawa prawna – 

uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami.– art. 6 ust. 1 lit f) RODO)  

10.4. Dane osobowe Uczestnika oraz ich wszelkie kopie zostaną usunięte przez Organizatora:  

10.4.1. po zakończeniu rekrutacji na stanowisko w ramach którego Uczestnik dokonuje polecenia, jeżeli 

nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1. Regulaminu, ; albo  

10.4.2. jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1. Regulaminu, a nie zostanie 

spełniony warunek wskazany w pkt 5.1.2. Regulaminu, z chwilą zakończenia współpracy 

Organizatora z Kandydatem; albo  

10.4.3. jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1.1.-5.1.2., tzn. dojdzie do skutecznego 

polecenia, z chwilą wypełnienia wszystkich obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu 

oraz przepisów prawa, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie 

wymagane przez prawo  

10.5. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe Uczestnika przekazane za pośrednictwem 

formularza w ramach Programu oraz, w przypadku skutecznego polecenia, przekazane w formie 

oświadczenia dla celów podatkowych.  
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10.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4.6 oraz 5.3. Regulaminu jest niezbędne do 

realizacji Programu oraz wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych 

wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanych z Programem.  

10.7. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane dostawcom usług wspomagających nas w 

prowadzeniu procesów polecenia w ramach realizacji Programu. Takie podmioty przetwarzają dane 

na podstawie umowy z Organizatorem i zgodnie z jego poleceniami. Są to m.in.: usługodawca 

dostarczający system do zarządzania procesem rekrutacji eRecruiter, czyli eRecruitment Solutions 

sp. z o.o. wykorzystywany w ramach Programu.  

10.8. Dane osobowe Uczestnika mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z 

państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to 

niezbędne dla realizacji Regulaminu lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą 

prawną. Przed przekazaniem danych osobowych Kandydata Organizator weryfikuje, czy w 

państwach trzecich, tj. państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniony jest 

odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. W określonych sytuacjach przekazanie 

danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz brak 

zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej w państwach trzecich. W związku z 

przetwarzaniem danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

Organizator weryfikuje gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych lub  stosuje 

standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom 

przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.  

10.9. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

10.9.1. Prawo dostępu do danych osobowych  

10.9.2. prawo żądania sprostowania danych osobowych  

10.9.3. prawo żądania usunięcia danych osobowych  

10.9.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

10.9.5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  ze względu na szczególną 
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu,  

10.9.6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to 

tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na 

podstawie Twojej zgody,  

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 10.1 i 10.2 powyżej).  

  

10.9.7. Prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo 

wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie 

dotyczy warunków Programu.  
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

11.1. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.    

11.2. Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

otrzymywanie wiadomości e-mail od Organizatora zgodnie z Regulaminem.     

11.3. Regulamin może ulegać zmianom w trakcie trwania Programu. Zmiany Regulaminu będą skuteczne 

od chwili ich publikacji na stronie Programu lub od momentu wskazanego w ogłoszeniu o zmianie. 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników przed jej wejściem w życie.    

11.4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelką pisemną korespondencję do Organizatora w związku 

z Programem należy kierować:    

11.4.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1. Regulaminu z dopiskiem 

„Program Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl” lub    

11.4.2. drogą mailową na adres: praca@wakacje.pl w tytule wiadomości wpisując „Program Poleć 

kandydata do pracy w Wakacje.pl”.    

  

    

Załącznik nr 1  

Informacja dotyczącą ochrony prywatności osób poleconych w związku z dokonanym zgłoszeniem w ramach 

Programu Poleć kandydata do pracy w Wakacje.pl organizowanego przez Wakacje.pl S.A.”   

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: my). Możesz się z 

nami skontaktować na adres: Wakacje.pl S.A. , al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk   

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 

inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:  

- listownie na adres: Wakacje.pl S.A. / IODO / al. Grunwaldzka 413, 80-309 

Gdańsk - drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@wakacje.pl Będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  

• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;  

• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;  

• wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;  

• jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy oceniać Twoje kwalifikacje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy 

w przyszłych rekrutacjach;   

• sprawnie komunikować się z Tobą w ramach prowadzonego procesu rekrutacji;  

• bronić się lub dochodzić roszczeń przed sądami lub organami państwowymi w przypadku nieporozumień 

związanych z procesem rekrutacji;  
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Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

• Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy – w zakresie 
następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; 
wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam 
dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; 
wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu 
dotychczasowego zatrudnienia zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w 
tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią 
osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.  

• Twoja zgoda – w zakresie pozostałych danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

• Nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej 
komunikacji oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji i w razie potrzeby potwierdzeniu tożsamości 
kandydata w systemie wykorzystywanym do zarządzania procesem rekrutacji (adres email jest identyfikatorem 
kandydata w systemie eRecruiter), do tego są nam niezbędne adres e-mail oraz numer telefonu;  

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w procesie rekrutacji, jeżeli zgodzisz na przetwarzanie w 

celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;  

• Nasz uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi 

wobec nas, przed sądami lub organami państwowymi;  

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, 

chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.  

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać 

Twoje dane przez okres roku od przesłania przez Ciebie aplikacji na dane stanowisko, chyba że wcześniej wycofasz 

swoją zgodę.  

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług wspomagających nas w prowadzeniu procesów 

rekrutacji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami.  

Są to m.in.: usługodawca dostarczający system do zarządzania procesem rekrutacji eRecruiter, czyli eRecruitment 

Solutions sp. z o.o., dostawca systemów umożliwiających komunikację online takich jak Teams lub Skype, czyli firma 

Microsoft. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 

może przekazać spółkom z grupy kapitałowej Wirtualna Polska, w skład której wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie oraz podmioty zależne (http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/).  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,  

2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
http://inwestor.wp.pl/o-holdingu/spolki-grupy/
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6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – 

w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo 
do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 
umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe 

w punktach 1 i 2 powyżej).  

Prawo wycofania zgody: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane 

w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; 

wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy 

wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.  

  


