
Klauzula informacyjna  

przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji 

1) Administratorem danych osobowych jest GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami  
sp. z o.o.,  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124188, REGON: 
011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520 000,00 zł, w całości wpłacony. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z 
Administratorem pisemnie na adres korespondencyjny: GGKO – Zarządzanie 
Nieruchomościami sp. z o.o.,  Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, lub poprzez e–mail: 
rodo@ggko.pl 

3) Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji przez 
Administratora. 

4) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w zakresie 
procesu rekrutacji jest art.  6  ust.  1  lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie zgoda przez 
kandydata. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 1 
miesiąca od zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, 
dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania 
zgłoszenia. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 
Administratora w związku z procesem rekrutacji oraz podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma: 
a) prawo dostępu do danych, w tym do otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
c) prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; 
d) prawo do przenoszenia danych osobowych. 

8) Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw, składając 
odpowiedni wniosek do Administratora, korzystając z danych do kontaktu wskazanych w 
punkcie 2. 

9) Osobie, której dane dotyczą w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10) W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili 
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  osobowych,  ale  
cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  
dokonano  na  podstawie zgody  przed jej wycofaniem.  
Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w 
szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia korzystając z danych do 
kontaktu wskazanych w punkcie 2. 

11) Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w 
procesie rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam 
rozpatrzenie kandydatury.  

12) Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 


