
Informacja o administratorze i prawach kandydata do pracy 

jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

w ramach rekrutacji do Logintrade S.A. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D lok. B/J, 

54-203 Wrocław, KRS 0000438056, REGON 020811830, NIP 8942953589. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Gabriela Kolasa. W sprawie udzielania 

informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę 

mailową Inspektora ochrony danych: ochronadanych@logintrade.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.  

4. Dane osobowe kandydata do pracy w zakresie wskazanym w art. 22
1
 Kodeksu pracy  i innych 

przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji, chyba że w klauzuli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej w dokumentach aplikacyjnych wyrazi Pani/Pan zgodę 

na uwzględnienie kandydatury w toku przyszłych rekrutacji. 

6. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

7. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a 

także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Logintrade S.A. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie niewymaganych na podstawie przepisów 

prawa pracy danych w dowolnym momencie za pomocą informacji w postaci email na adres 

Administratora. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych 

służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Informujemy, że Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych żadnym 

odbiorcom tych danych. 

11. Pani/Pana dana osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

12. Administrator nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub 

z wykorzystaniem pseudonimu. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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