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TP	 REFLEX	 GROUP	 S.p.A.	 jako	 Administrator	 będzie	 przetwarzać	 dane	 osobowe	 dostarczone	 na	 podstawie	
przesłania/udostępnienia	Państwa	CV	w	celu	realizacji	czynności	dotyczących	oceny	kandydatów	oraz	czynności	
związanych	 z	 selekcją	 personelu.	 Administrator	 może,	 gdy	 istnieją	 uzasadnione	 podstawy	 w	 zakresie	 rodzaju	
poszukiwanego	profilu	oraz	wyłącznie	zgodnie	z	obowiązującym	prawem,	gromadzić	Państwa	dalsze	dane	osobowe	ze	
źródeł	 publicznych,	 list	 oraz	 profili	 w	 mediach	 społecznościowych,	 jak	 również	 profili	 w	 biznesowych	 mediach	
społecznościowych.	 Dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	 przez	 personel	 upoważniony	 przez	 Administratora	 oraz,	
również	 przy	 uwzględnieniu	 konkretnego	 charakteru	 trwającej	 procedury	 selekcji,	 mogą	 być	 przekazywane	 do	
specjalistycznych	firm	konsultingowych	wyznaczonych	przez	podmioty	przetwarzające.	Zapis	o	nieujawnianiu	danych	
osobowych	zawartych	w	formularzach	 lub	uzyskanych	trakcie	rozmów	kwalifikacyjnych	spowoduje,	że	Administrator	
nie	będzie	mógł	przeprowadzić	ocen,	o	których	mowa	w	obowiązujących	wewnętrznych	procedurach	selekcji,	a	co	za	
tym	 idzie	 spowoduje	 to,	 że	 przedstawiona	 kandydatura	 nie	 zostanie	 rozpatrzona.	 Dostarczone	 dane	 będą	
przechowywane	 przez	 Administratorów	 przez	 okres	 około	 roku,	 po	 tym	 czasie	 zostaną	 usunięte.	 Administrator	
zastrzega	sobie	możliwość	dłuższego	przechowywania	danych	uzyskanych	od	kandydatów,	które	staną	się	istotne	dla	
celów	selekcji.		

Obowiązujące	 rozporządzenie	daje	Państwu	wiele	praw,	które	 chcielibyśmy	dokładnie	przeanalizować.	 Są	 to	między	
innymi	prawa	do:	

1. dostępu	do	następujących	informacji:	
a. cele	przetwarzania,	
b. kategorie	przedmiotowych	danych	osobowych,	
c. odbiorców	lub	kategorii	odbiorców,	którym	takie	dane	osobowe	zostały	lub	zostaną	udostępnione,	w	

szczególności	odbiorców	w	krajach	trzecich	lub	w	organizacjach	międzynarodowych,	
2. sprostowania,	to	znaczy:		

a. poprawiania	Państwa	danych	osobowych	bez	nieuzasadnionej	zwłoki,	
b. uzupełnienia	niekompletnych	danych	osobowych,	w	tym	poprzez	dostarczenie	oświadczenia	

uzupełniającego,	
3. usunięcia	Państwa	danych	bez	nieuzasadnionej	zwłoki,	jeśli:	

a. dane	osobowe	nie	są	już	niezbędne	w	celach,	dla	których	zostały	zebrane	lub	przetwarzane	w	inny	
sposób,	

b. nie	ma	prawnych	podstaw	do	przetwarzania,	
c. dane	osobowe	są	przetwarzane	niezgodnie	z	prawem,	
d. dane	osobowe	muszą	zostać	usunięte	w	celu		wykonania	zobowiązania	prawnego,	

4. ograniczenia	przetwarzania:	
a. gdy	zakwestionujecie	Państwo	dokładność	danych	osobowych,	
b. gdy	przetwarzanie	jest	niezgodne	z	prawem,	a	Państwo	sprzeciwiacie	się	ich	usunięciu,	
c. gdy	osoba,	której	dane	dotyczą	wymaga	danych	osobowych	w	celu	ustanowienia,	wykonania	lub	

obrony	roszczeń	prawnych,	
d. gdy	sprzeciwiacie	się	Państwo	przetwarzaniu	na	podstawie	prawa	sprzeciwu,	

5. otrzymania	zawiadomienia	w	przypadku	sprostowania	lub	usunięcia	danych	osobowych	lub	ograniczenia	
przetwarzania,	
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6. przenoszenia	 danych	 tzn.	 prawa	 do	 uzyskania	 tych	 danych	w	 zorganizowanym	 i	 powszechnie	 stosowanym	
formacie	elektronicznym	oraz	posiadania	prawa	do	przenoszenia	tych	danych	do	 innego	administratora	bez	
przeszkód	ze	strony	Administratora,	gdy:	

a. przetwarzanie	 odbywa	 się	 na	 podstawie	 zgody	 wyrażonej	 przez	 osobę,	 której	 dane	 dotyczą	 w	
jednym	 lub	większej	 liczbie	 konkretnych	 celów	 lub	ma	miejsce	na	podstawie	umowy	podpisanej	 z	
osobą,	której	dane	dotyczą	oraz	

b. przetwarzanie	wykonywane	jest	w	sposób	zautomatyzowany,	
7. wniesienia	w	każdym	momencie	 sprzeciwu	wobec	przetwarzania	 swoich	danych	osobowych	 ze	względu	na	

swoją	szczególną	sytuację.	

Ponadto	 przysługuje	 Państwu	 prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 podmiotu	 nadzorującego,	 jeśli	 uznacie	 Państwo,	 że	
Państwa	prawa	są	naruszane.	

Uprzejmie	 prosimy	 w	 szczególności	 nie	 podawać	 w	 CV	 kategorii	 danych	 ujawniających	 Państwa	 stan	 zdrowia,	
pochodzenie	rasowe	lub	etniczne,	przekonania	religijne,	opinie	polityczne	i	orientację	seksualną.	 	 	Prosimy	jedynie	o	
wskazanie	swojej	przynależności	do	grup	chronionych,	ponieważ	w	odpowiednim	czasie	zostaną	Państwo	poproszeni	o	
podanie	danych	szczegółowych.	 


