I Wprowadzenie
W celu zapewnienia Państwu prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych przedstawiamy informacje o
celu i zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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
(dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

II Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków
Towarowych sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-670), ul. Puławska 182, (dalej „Administrator”), reprezentowana przez
komplementariuszy:
p. Małgorzatę Grabowską i p. Iwonę Sierzputowską.
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób:
• korespondencyjnie: Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.k., skr. poczt. 6,
00-956 Warszawa 10
• telefonicznie: tel.: 22 825 82 41, fax: 22 825 77 82
• mailowo: sulima@sulima-patent.pl

III Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych spółki (dalej „IOD”) jest p. Joanna Majewska-Poławska.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji Państwa praw związanych z
przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając swoje zapytanie na adres email: iodo@sulima-patent.pl lub korespondencyjnie na adres Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków
Towarowych sp.k., skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
IV Cele i okresy przetwarzania
Cel przetwarzania
Prowadzona rekrutacja

Podstawa prawna
artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1040)

Prowadzona rekrutacja

artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO

Prowadzona rekrutacja

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Wyjaśnienie celu
W związku z prowadzonym procesem
rekrutacji Administrator przetwarza
dane zawarte w dokumentach
aplikacyjnych w zakresie określonym w
art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 1040 z późn. zm.)
W celu podjęcia niezbędnych
czynności zmierzających do zawarcia
umowy
Wszelkie dane inne niż określone w
art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 1040 z późn. zm.), zawarte
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dokumentach
aplikacyjnych,
przetwarzane są przez Administratora
na podstawie Państwa zgody i tylko w
zakresie
niezbędnym
do
przeprowadzenia procesu rekrutacji i
weryfikacji kandydata pod kątem
kompetencji i kwalifikacji niezbędnych
do
zajmowania
określonego
stanowiska.
Podanie danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.
Tym samym niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości nawiązania współpracy.
Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacji przechowywane będą do
zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, jednak nie dłużej niż przez 1 miesiąc od
zakończenia rekrutacji.
Państwa dane co do zasady nie będą przechowywane w celu przetwarzania ich w procesie przyszłych rekrutacji. W
szczególnych przypadkach za Państwa zgodą uzyskaną bezpośrednio drogą telefoniczną lub mailową możliwe jest
przechowywanie Państwa CV w procesie przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po tym czasie
dokumenty rekrutacyjne zostaną przez nas usunięte.
Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie). Nie prowadzimy
również marketingu bezpośredniego.
Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
Wszelkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych rekrutacji znajdą Państwo w naszych ogłoszeniach umieszczonych
na portalach: pracuj.pl, gumtree.pl i olx.pl oraz w zakładce „Praca” na naszej stronie internetowej. Informujemy, że wszelkie
CV przesłane na adres e-mail: sulima@sulima-patent.pl lub sulima@sulima-trademark.pl będą usuwane bez
odczytywania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i
Znaków Towarowych sp.k. znajdą Państwo pod adresem: http://www.sulima.com.pl/rodo/
V Kategorie danych
Przetwarzane przez nas kategorie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji to dane zwykłe, obejmujące dane
osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie, pochodzące bezpośrednio od Państwa lub przekazane w Państwa imieniu
oraz wszelkie dane dobrowolnie przekazane nam w toku prowadzonej rekrutacji (także dane szczególnej kategorii dotyczące
stanu zdrowia kandydatów, np. orzeczenie o niepełnosprawności).
VI Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą jedynie przez pracowników upoważnionych do
ich wglądu na etapie przyjmowania zgłoszeń osób ubiegających się o zatrudnienie.
Dane osobowe w wyjątkowych okolicznościach mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego i z umowami międzynarodowymi.
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VII Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
publicznych na ich żądanie - wyłącznie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
VIII Państwa uprawnienia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, przysługuje
prawo:
• dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania)) usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania lub ich przeniesienia;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie - w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w takim przypadku, jeżeli nie będą istniały ważne prawnie
uzasadnione podstawy lub dane te nie będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, przestaniemy je przetwarzać.
W każdej sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem obowiązujących przepisów,
prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Z imienia:
SULIMA, GRABOWSKA, SIERZPUTOWSKA
Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.k.
Małgorzata Grabowska
Komplementariusz
Iwona Sierzputowska
Komplementariusz
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