
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ: 

RITS PROFESSIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować? 

Administratorem Państwa danych jest RITS Professional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9, 02-

583 Warszawa , KRS: 0000928715  („RITS”, „Administrator”, „my”). Z RITS w kwestiach związanych z ochroną danych 
osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod powyższym adresem oraz poprzez e-mail: 

rodo@rits.center. 

 

2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane? 

Państwa dane możemy przetwarzać w następujących celach: 
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie, przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia zwycięskiego kandydata - na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody, którą Państwo wyrażacie poprzez przesłanie swojego CV 
z Twoimi danymi osobowymi (art. 6, ust.1, lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich 

podania może utrudnić albo uniemożliwić nam ocenę kandydatury. Jeżeli podajecie Państwo w swojej aplikacji 
informacje dodatkowe, wysyłając je nam jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę, abyśmy w tym skonkretyzowanym 
celu przetwarzali ujawnione nam dane osobowe. Tak wyrażona zgoda jest zgodna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z 
art. 4 pkt 11 RODO; 

- przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrazicie Państwo odrębną, dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może być w każdym czasie 
odwołana bez podawania przyczyny. Jeśli cofniecie Państwo zgodę, będziemy zobowiązani usunąć dane od momentu 
otrzymania odwołania zgody - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO. 

3. Na rzecz jakich podmiotów przekazujemy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z RITS 

w minimalnym niezbędnym zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji celów rekrutacyjnych. Państwa dane 
osobowe możemy także powierzyć lub udostępnić na rzecz innych podwykonawców Administratora w zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne do realizacji tych celów. 
Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W wyjątkowych przypadkach, gdyby taki transfer danych miał miejsce, RITS przestrzegać będzie mechanizmów 
zabezpieczenia danych i zasad określonych w art. 44-49 RODO.  

Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami.  

4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?  
Państwa dane osobowe pozyskane w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane co do zasady do zakończenia procesu 
rekrutacji. Dłuższy okres przetwarzania nastąpi w przypadku nawiązania z Państwem współpracy lub w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  
5. Jakie są Państwa uprawnienia? 

W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO);  
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
- prawo do przenoszenia Państwa danych (art. 20 RODO). 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO). 
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt Administratorem. 
RITS nie będzie podejmował w oparciu o Państwa dane zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu Art. 22 RODO.  
Informujemy, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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