
KLAUZULA INFORMACYJNA  

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

REKRUTACJI 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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) niniejszym informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

GameDesire Group spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000882543, NIP: 9452180815, REGON: 123200560, kapitał zakładowy: 245.900 

zł.  

 

 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem 

Inspektora danych osobowych pod adresem email: iod@gamedesire.com  

 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

a. dane osobowe wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, tj: 

• Imię i nazwisko 

• Data urodzenia 

• Dane kontaktowe 

• Wykształcenie; 

• Kwalifikacje zawodowe; 

• Przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

b. Inne dane osobowe podawane dobrowolnie przez uczestników procesu rekrutacji 

 

 

4. Dane osobowe przekazane w związku prowadzoną rekrutacją będą przetwarzane 

w następujących celach: 

• prowadzenia bieżącej rekrutacji, 

• prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora danych osobowych. 

 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:  

• art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. w oparciu o zgodę osoby, 

której dane dotyczą do przetwarzania danych w zakresie przekraczającym zakres wynikający z 

pozostałych podstaw przetwarzania)  
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• art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. w celu podjęcia działań 

prowadzących do zawarcia umowy o pracę na żądanie osoby, której dane dotyczą) 

 

 

6. Odbiorcy danych osobowych 

- operator i dostawca usług chmury 

- spółki z grupy GameDesire 

 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) 

Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji są czasowo udostępniane w chmurze, której 

dostawcą jest Google – podmiot posiadający siedzibę w USA, co stanowi przekazywanie 

danych osobowych do państw trzecich, prowadzone w oparciu o standardowe klauzule 

umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, co stanowi odpowiedni środek ochrony 

danych osobowych.  

 

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Pan/Pani 

ma prawo do: 

• Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

• Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

• Prawo do żądania usunięcia danych osobowych  

• Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych  

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

• Przenoszenia danych  

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Administrator zaznacza, że prawo wniesienia skargi 

dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, a nie wyniku 

procesu rekrutacji.) 

 

 

9. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia 

bieżącego procesu rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.  

 

 

10. Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

• Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.  

• Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej 

cofnięciem.   

 

 



11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, brak ich podania 

uniemożliwia udział w rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych osobowych. 

 


