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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa Współadministratorów, w skład której 
wchodzą: 
a. JUVO Kancelaria Radców Prawnych Heinrich, Kaczanowski Sp. p, z siedzibą w                    

Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podwale 45, KRS: 0000847620, NIP: 9372675704; 
b. JUVO Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Powiśle 2,                          

KRS: 0000911558, NIP: 5482737574; 
c. JUVO Privacy Compliance Heinrich S.K.A. z siedzibą w  Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Podwale 45, KRS: 0000955189, NIP: 5472229971; 
działający jako grupa JUVO. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy dla Kandydatów:  
− pod adresem: ul. Podwale 45, 43-300 Bielsko-Biała;  
− za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: biuro@juvo.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane: 
a) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność 

do zawarcia i  wykonywania umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą), 
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przez nas, a 

także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - 
zgoda), 

c) w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy 
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy którymi są weryfikacja czy 
jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy oraz określenie warunków 
ewentualnej współpracy), 

d) w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami wysuwanymi wobec nas (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione 
interesy polegające na ustaleniu,  dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w 
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi). 

4. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na 
stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie 
danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych 
rekrutacji, nie dalej niż trzy lata; przy czym nie dłużej niż do czasu  cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych. 

5. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem 
danych osobowych, np. usługi IT, wsparcia procesu rekrutacji. 

6. Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy 
przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu). 

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
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8. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak 
możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
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