
 
KLAUZULA INFORMACYJNA -  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z 

REKRUTACJĄ 

 
1. Kto jest Administratorem państwa danych? 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ 
STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa). 
 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane? 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujący sposób: 
 

A. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego - na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią 
zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu 
rekrutacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w proces ach 
rekrutacyjnych; 

B. W celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie wyrażonej przez 
Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące od chwili jej wyrażenia. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do 
wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych; 

C. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także rozpatrzenia 
Pani/Pana kandydatury poprzez sporządzanie notatek, co jest  naszym prawnie uzasadnionym 
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia 
roszczeń. 

 
3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu? 

Przetwarzaniu podlegają dane przekazane dobrowolnie na podst. wyrażonej zgody. 
 

4. Komu zostaną udostępnione dane?  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci, informatycy, firmy 
archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe; 

 
5.  Jakie przysługują Państwu prawa? 

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO); 
B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 RODO); 
C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - jeżeli 

Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania Państwa danych mogą Państwo zażądać, ich 
usunięcia (art. 17 RODO); 

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 
Państwem działań, w przypadku posiadania przez Administratora nieprawidłowych danych na Państwa 
temat, przetwarzanych bezpodstawnie; lub gdy nie chcą Państwo, usunięcia, bo są Państwu potrzebne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem 
przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. 
format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, które są w posiadaniu Administratora (art. 20 RODO); 



F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo 
cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO); 

G. Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli 
podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W takiej sytuacji, po 
rozpatrzeniu Państwa wniosku, Państwa dane nie będą w zakresie objętym sprzeciwem na tej podstawie, 
chyba, że Administrator wykaże, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, 
które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (art. 21 RODO); 

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

6. Kontakt 
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie 
skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl 

 
 

 


