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Wszelkie prawa autorskie Team Prevent Poland Sp. z o.o. zastrzeżone. 

Zabrania się przedruku całości lub jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu bez zgody Zarządu Spółki. 
 

 

Rekrutacja 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 

Pszczyna. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kamil Waleczek, tel. 500 304 590, e-mail: 

kamil.waleczek@teamprevent.com. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane w celach: 
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią; 
b. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: 

 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; 
 w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator / grupy kapitałowej dla 

celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 
4. Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę 

jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie 
dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę. 

5. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność 
z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. 

6. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a następnie przez 
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. 
Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, 
jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom: 

a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia 
teleinformatyczne; 

b. podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne; 
c. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną; 
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

8. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może 
Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Team Prevent Poland Sp. z o.o. lub przez 
formularz kontaktowy na stronie www.teamprevent.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w 
których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 
że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa. 


