
 

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych (dalej: „ADO”) zawartych w Twoim zgłoszeniu 
rekrutacyjnym jest Max Power EU z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7, 55-040 Kobierzyce., ADO umożliwia kontakt za 
pomocą adresu e-mail: daneosobowe@max-power.com.pl numeru telefonu +48 71 7575704, adresu do korespondencji: Max Power EU z siedzibą w 
Bielanach Wrocławski ul. Wrocławska 7 55-040 Kobierzyce 

Będziemy przetwarzali różne informacje o Tobie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a)    prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę lub przedstawione przez agencję doradztwa personalnego;  

• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do 
rozpoczęcia pracy, informacje o spotkaniach rekrutacyjnych, nasza ocena Twoich predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska); 

• aby spełnić nasze obowiązki prawne i wykonać Twoje szczególne prawa (np. w przypadku przetwarzania danych wrażliwych dotyczących Twojej 
niepełnosprawności w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych); 

• aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

• w oparciu o Twoją zgodę (m.in. dane, które dobrowolnie zamieszczasz w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, np. Twój wizerunek, 
zainteresowania); 

b)   prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, zgodne z Twoim profilem zawodowym (w oparciu o Twoją zgodę); 

c)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes); 

d)   na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes); 

e)    prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłanie informacji o ofertach pracy środkami komunikacji 
elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu w oparciu o Twoją zgodę); 

f)    Twoje dane osobowe mogą być przekazane do innych podmiotów z grupy Max-Power w celu wsparcia procesu rekrutacji (w oparciu o nasz prawnie 
uzasadniony interes). 

Podanie danych zawartych w CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych niezbędne jest do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy 
oraz w związku z w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie 
przed zawarciem umowy) do innego administratora. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 
uważasz, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. W przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, jej cofnięcie pozostaje 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś 

zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 12 miesięcy. 

W pozostałych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez następujące okresy: 
·       dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 6 miesięcy; 
·       na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 6 miesięcy.  

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom 
usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępnione 
potencjalnym pracodawcom, co związane jest z naszą działalnością jako agencji zatrudnienia, określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.    

W celu wsparcia procesu rekrutacji i działań marketingowych Twoje dane osobowe mogą również zostać przekazane innym podmiotom z grupy Max-
Power, tj.: [tutaj trzeba wskazać nazwy i adresy wszystkich Spółek Max-Power, do których mogą trafić dane] 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Max Power EU z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7, 55-040 Kobierzyce 
lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@max-power.com.pl lub numerem telefonu +48 71 7575704. 
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