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REGULAMIN 
 

PROGRAMU POLECEŃ CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH  
POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. 

 
 

§ 1. DEFINICJE 
 

1. Program Poleceń/Program – program skierowany do osób fizycznych, niebędących 
Pracownikami Organizatora, polegający na polecaniu kandydatów na Pracowników 
Organizatora, na wolne stanowiska, ogłaszane na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator Programu/Organizator lub PeP – Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie 
ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, NIP: 813-36-11-149, 
REGON 180523400, KRS 0000347131 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, adres e-mail służący do 
korespondencji w sprawach związanych z Programem: rekrutacja@pep.pl. 

3. Osoba Polecająca – osoba fizyczna, niebędąca Pracownikiem/ Współpracownikiem 
Organizatora, dokonująca Polecenia Kandydata na wolne stanowisko w Spółce Organizatora. 

4. Osoba Rekomendowana/Kandydat – osoba wskazana przez Osobę Polecającą jako 
potencjalny kandydat na Pracownika Organizatora. 

5. Polecenie Kandydata – zarekomendowanie kandydata na wolne stanowisko ogłoszone przez 
Organizatora, spełniającego warunki wymagane dla tego stanowiska.  

6. Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości określonej w § 5 ust. 3 Regulaminu, przyznawana 
Osobie Polecającej przez Organizatora za Polecenie Kandydata, po spełnieniu warunków 
określonych w Regulaminie. 

7. Regulamin  –  niniejszy  regulamin   programu  poleceń  Centrum  Rozliczeń Elektronicznych 
Polskie ePłatności S.A. 

8. Uczestnik Programu/Uczestnik – Osoba Polecająca biorąca udział w Programie. 
9. Stanowisko Podstawowe – wolne stanowisko, niewymagające specjalistycznej wiedzy. 
10. Stanowisko Zaawansowane – wolne stanowisko, wymagające specjalistycznej wiedzy. 
11. Pracownik Organizatora – osoba wykonująca pracę lub usługi na rzecz Organizatora, 

niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego ją z Organizatorem, nieprowadząca 
działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi na rzecz Organizatora. 

 
 

§ 2. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki udziału w Programie Poleceń.  
2. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Osobą Polecającą może zostać każda osoba 

fizyczna, niebędąca Pracownikiem/ Współpracownikiem Organizatora (w chwili dokonania 
polecenia), która chce wziąć udział w Programie. Jednocześnie Osobą Polecającą nie może 
być: 

a. Obecny lub były pracownik lub współpracownik podmiotu zajmującego się 
wyszukiwaniem na rynku pracy kandydatów do pracy, w celu przekazania takiej 
kandydatury do potencjalnego pracodawcy, z którą Organizator zawarł umowę na 
świadczenie tego rodzaju usług na rzecz Organizatora w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

b.  Podmioty zajmujące się profesjonalną usługą rekrutacji, body leasing, head hunter, 
itp.  

3. Udział w Programie jest dobrowolny. 
4. Program trwa od 01.11.2022 r.  do odwołania. Organizator programu w każdej chwili może 

podjąć decyzję o jego zakończeniu, o czym poinformuje na stronie internetowej 
https://www.pep.pl/kariera.   

 
 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Programie jako Osoba Polecająca może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat 
w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Polecenie 
odbywa się przez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego na stronie: 

mailto:rekrutacja@pep.pl
https://www.pep.pl/kariera
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https://www.pep.pl/kariera wraz ze wskazaniem wakatu Organizatora, na które odbywa się 
rekomendacja. Polecenie musi zawierać CV Kandydata.   

2. Regulamin Programu Poleceń zamieszony jest pod adresem: https://www.pep.pl/kariera 
3. Aktualne wakaty Organizatora  wskazywane są na stronie internetowej : 

https://www.pep.pl/kariera . 
4. Zgłoszenie rekomendacji w ramach programu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
5. Warunkiem dokonania Polecenia jest: 

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: 
https://eplatnosci.elevato.net/pl/program-polecen-zewnetrznych,ja,1106  

b. Wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Osoby 
Rekomendowanej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. 

c. Osoba Polecająca musi uzyskać pisemną zgodę od kandydata którego chce polecić - 
pod względem RODO na przekazanie danych osobowych oraz przetwarzanie tych 
danych przez Organizatora. Załącznik nr 1 – Zgoda na przekazanie danych 
osobowych Kandydata przez osobę Polecającą.  

d. Wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Osoby 
Polecającej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

e. Wyrażenie zgody przez osobę polecająca na przetwarzanie danych osobowych (w 
formularzu aplikacyjnym) 

f. Osoba Polecająca po otrzymaniu na adres poczty elektronicznej wskazanej w 
formularzu zgłoszeniowym pozytywnej informacji o zakwalifikowaniu osoby 
rekomendowanej do zatrudnienia, zawrze z Organizatorem umowę zlecenie na czas 
określony, która będzie stanowić podstawę do wypłaty nagrody za polecenie z 
uwzględnieniem obciążeń publiczno-prawnych od nagrody. Osoba polecająca będzie 
zobowiązana do złożenia Kwestionariusza Osobowego Zleceniobiorcy, stanowiącego 
załącznik do ww. wiadomości mailowej.  

6.  Ilość Kandydatów polecanych przez jedną Osobę Polecającą jest nieograniczona. 
7. Osoba Polecająca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych. 
8. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samej siebie. 
9. W przypadku Polecenia tej samej Osoby Rekomendowanej przez kilka Osób Polecających, 

przyjmuje się, że Osoba Rekomendowana Polecana była jeden raz, przez Osobę Polecającą, 
która jako pierwsza zgłosiła polecenie.  

 
 

§ 4. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY 
 

1. Nagrody finansowane są ze środków własnych Organizatora. 
2. Osoba Polecająca, w okresie trwania Programu, będzie miała prawo otrzymania Nagrody, 

gdy spełni łącznie warunki uczestnictwa określone w §3 Regulaminu, a ponadto pod 
warunkiem spełnienia się łącznie następujących przesłanek: 

a.  Osoba Rekomendowana złoży oświadczenie w CV o następującej treści: 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w 

niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
Rekrutacji prowadzonej przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie 
ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie. 

II. Wyrażam zgodę na poinformowanie osoby, która dokonała mojego polecenia,  
o okoliczności zawarcia umowy z PeP, jak i ewentualnego jej rozwiązania. 

Oraz dodatkowo, o ile Osoba Rekomendowana byłaby zainteresowana udziałem  
w przyszłej rekrutacji na podstawie przesłanego CV lub listu motywacyjnego: 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych  
w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych 
procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Centrum Rozliczeń 
Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie. 

z tym zastrzeżeniem, że niewyrażenie zgody określonej w § 4 ust. 2 lit. a ppkt. II, nie 
powoduje niespełnienia przesłanki określonej w niniejszej literze. 

b. Z Osobą Rekomendowaną zostanie zawarta umowa o pracę lub umowa 
cywilnoprawna; 

https://www.pep.pl/kariera
https://www.pep.pl/kariera
https://www.pep.pl/kariera
https://eplatnosci.elevato.net/pl/program-polecen-zewnetrznych,ja,1106
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c. Osoba Rekomendowana sama nie dokonała swojego zgłoszenia, przed 
udostepnieniem jej danych przez Osobę Polecającą. 

d. Osoba Rekomendowana nie jest obecnym pracownikiem lub współpracownikiem 
Organizatora oraz nie brała udziału w ciągu 12 miesięcy przed dokonaniem Polecenia 
w procesie rekrutacji prowadzonym przez lub w imieniu Organizatora. 

3. Organizator zastrzega, że może odmówić zawarcia umowy z Osobą Rekomendowaną 
bez wskazania przyczyny (decyzja w tym zakresie jest autonomiczną decyzją 
Organizatora, a Osobie Polecającej nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu 
względem Organizatora).  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami 
Rekomendowanymi.   

5. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od momentu Polecenia (o skuteczności Polecenia 
decyduje spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie). Po upływie tego 
terminu w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia Osoby Rekomendowanej  z 
Organizatorem, nagroda za Polecenie nie będzie przyznawana.  

     Organizator zastrzega sobie jednak prawo przyznania nagrody w ww. przypadku. Będzie o tym 
informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego Kandydata. 

 
6. Nagroda za Polecenie będzie należna wyłącznie w przypadku gdy Organizator podejmie 

współpracę z zarekomendowanym Kandydatem i kandydat będzie świadczył pracę lub usługi 
na rzecz Organizatora przez co najmniej 90 dni kalendarzowych.  

 
§ 5. PRZYZNANIE NAGRODY 

 
1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora e - mailem o przyznaniu 

Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się ostatniej z przesłanek, o których mowa w 
Regulaminie, przy czym pierwsza część nagrody zostanie wypłacona po spełnieniu się 
ostatniej z przesłanej określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu.  

2. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Osoby Polecającej  
wskazany w zawartej przez Strony Umowie zleceniu. Organizator zastrzega, że połowa 
nagrody zostanie wypłacona po zawarciu umowy z Kandydatem (nie później niż w terminie 7 
dni kalendarzowych od zawarcia umowy z Kandydatem),po otrzymaniu od Osoby Polecającej 
uzupełnionego dokumentu Kwestionariusz Osobowy Zleceniobiorcy  natomiast pozostała 
część zostanie wypłacona po spełnieniu się przesłanki określonej w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Wypłatę pozostałej części nagrody poprzedzać będzie ponowne uzupełnienie 
kwestionariusza przez Osobę Polecającą, który zostanie doręczony mailowo wraz z 
informacją o spełnieniu się przesłanki określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu. Na podstawie 
kwestionariusza zostanie sporządzona i przekazana Osobie Polecającej informacja 
podatkowa PIT 11, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

3. Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska osoby zatrudnionej: 
a. Stanowisko Młodszego Specjalisty 1 000 zł brutto 
b. Stanowisko Back Office 2 000 zł brutto 
c. Stanowisko Specjalista  3 000 zł brutto 
d. Stanowisko Ekspert 5 000 zł brutto 
e. Stanowisko Manager / Dyrektor 10 000 zł brutto 

4. Organizator zastrzega, że nagroda w wysokości określonej w § 5 ust. 3 przysługuje Osobie 
Polecającej, w przypadku, gdy Kandydat przepracuje lub świadczy usługi na zgłoszonym 
stanowisku minimum 90 dni kalendarzowych. W przypadku niespełnienia warunku 
przewidzianego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przy jednoczesnym spełnieniu 
pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem, Osobie Polecającej przysługuje 
nagroda w wysokości 50% kwoty określonej w § 5 ust. 3. 

 
 

§ 6. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Osoby Polecającej i Osoby Rekomendowanej, 
udostępnionych nam w ramach Programu jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie 
ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru 
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przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000347131, NIP 8133611149, REGON 180523400. 

2. Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: Centrum Rozliczeń 
Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka telefonicznie: 
507 001 233 lub mailowo: rekrutacja@pep.pl.  

3. Aby zagwarantować, że dane osobowe zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób 
transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail:  IOD@pep.pl, nr telefonu: 
+48 691101419.  

4. Dane będą przetwarzane przez nas zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej „RODO”)  na podstawie: 
- art. 6 ust. 1a) zgody Osoby Polecającej i Osoby Rekomendowanej na udział w programie, 

       - art. 6 ust. 1b) zawarcie i wykonanie umowy w celu wypłaty nagrody Osobie Polecającej, 
       - art. 6 ust. 1c) w celach archiwizacyjnych, m.in. na podstawie ustawy o rachunkowości, 

Możemy przetwarzać dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) RODO m. in. w celu: 
- zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i 
organizacyjnych, 
- dochodzenia lub obrony  przed ewentualnymi roszczeniami, 

5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać podane nam dane osobowe, jeśli będzie 
to konieczne, abyśmy mogli zrealizować Program. Będziemy przekazywać dane niektórym 
grupom podmiotów: 
1) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
2) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się 

obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom i partnerom, 
podmiotom z PeP. 

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Programu oraz okres 
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Programie, a także ewentualny okres 
dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych. 

8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), 
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO  

9. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego 
na art. 6 ust. 1 lit. f). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału  
w Programie. 

 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnictwo w Programie poczytuje się za akceptację przez Osobę Polecającą niniejszego 
Regulaminu. 

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu  
w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:   
a. nadwyżki lub wyczerpania dostępnej puli nagród;  
b. zmiany danych Organizatora ;   
c. pojawienia się nowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
d. pojawienia się nowych lub zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa;   
e. konieczności zastosowania się do aktów wydanych przez właściwe organy administracji 

publicznej lub orzeczeń sądów;   
f. zmian rynkowych wynikających z postępu technicznego, technologicznego lub 

informatycznego;   
g. konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.  

mailto:rekrutacja@pep.pl
mailto:IOD@pep.pl
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4. Reklamacje dotyczące Programu  należy kierować do Organizatora wyłącznie drogą mailową 
— na adres rekrutacja@pep.pl, z dopiskiem „Program Poleceń Zewnętrznych” Odpowiedzi na 
reklamację udziela się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na adres zwrotny wskazany w 
reklamacji. W wypadku odpowiedzi na reklamację kierowanej przesyłką pocztową o zachowaniu 
terminu decyduje data nadania. 
a. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną 
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez pocztę elektroniczną. 
b. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu Uczestnik ma prawo 
rezygnacji z udziału w Programie bez prawa do odszkodowania. 
c. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości określonej w § 5 ust. 3 lit. a. i 
nie obejmuje utraconych korzyści. 
d. Organizator może czasowo zawiesić realizację Programu lub w dowolnym czasie 
zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację 
zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu. 
5. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne co do postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzja należy do Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Poleceń  
CRE Polskie ePłatności 

 

 
/miejscowość i data/ 

 
 

Oświadczenie o zgodzie kandydata na zgłoszenie  
w Programie Poleceń  

 

 
 
Wyrażam zgodę na przesłanie do Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. 
z siedzibą w Tajęcinie 113 (36-002 Jasionka) mojego CV oraz listu motywacyjnego przez: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko polecającego/ 

 

jako osobę polecająca w programie poleceń oraz przedstawienie przez Centrum Rozliczeń 
Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oferty zatrudnienia. 
 
Informujemy jednocześnie, że w każdej chwili można wycofać udzieloną nam zgodę poprzez 
przesłanie nam wiadomości na adres e-mail: rekrutacja@pep.pl  (jeżeli oferta pracy nie zostanie 
przyjęta). 
 

 

………………………………………. 

(data, czytelny podpis)  
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

 

Informacja o Administratorze Danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w 

Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347131, NIP 

8133611149, REGON 180523400. 

 

Kontakt: 

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 17-859-69-00 lub pod adresem email rekrutacja@pep.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: IOD@pep.pl 
 
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

mailto:rekrutacja@pep.pl
mailto:rekrutacja@pep.pl
mailto:IOD@pep.pl
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Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji i/lub 

przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) na podstawie: 

• art. 6 ust. 1a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody, 

• art. 6 ust. 1b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz 

w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia, 

• art. 6 ust. 1c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu pracy), 

• art. 6 ust. 1f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym 

rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym. 

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych: 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać 

czynności związane z obsługą rekrutacji lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane 

niektórym grupom podmiotów: 

• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne 

lub udostepniającym nam narzędzia teleinformatyczne, portalom pracowniczym (np. pracuj.pl), podmiotom 

wspomagającym proces rekrutacji (np. Elevato, Grant Thornton Sp. z o.o.), instytucjom zajmującym się pośrednictwem 

zawodowym w tym  właściwemu Urzędowi Pracy lub uczelni wyższej jeżeli rekrutacja dotyczy odbycia stażu lub praktyki 

zawodowej, 

• podmiotom PeP. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:  

• przez okres niezbędny do realizacji procesu niniejszej rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od 

otrzymania Twojego zgłoszenia, na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji 

uzasadnionego interesu administratora, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej, 

• przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych do realizacji procesów przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej, 

• powyższe okresy mogą ulec zmianie jeżeli przetwarzania Twoich danych będzie konieczne do ustalenia lub 

dochodzenia oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Po upłynięciu tego okresu Twoje dane mogą być 

przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Twoje prawa: 

• masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w stosownym przypadku, np. 

gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji) lub ograniczenia 

przetwarzania, 

• masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,  

• masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej na potrzeby rekrutacji w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

• masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że  przetwarzanie 

Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Twój udział w procesie rekrutacji. 

 

Informacja o przekazaniu Twoich danych poza obszar EOG: 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG 

 

http://pracuj.pl/

