
Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych 
Osobowych zgodnie z art. 13 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 (dalej 
Rozporządzenie). 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, 
posiadająca NIP 9581468984, REGON 192998251, KRS 0000187388. 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych. 

Wyznaczonym przez GetResponse Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób: 

-          listownie, kierując korespondencję na adres: GetResponse Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. 
Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk; 

-          przez e-mail, kierując korespondencję na adres: privacy@getresponse.com; 

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych 
osobowych. 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

OKRES 
PRZETWARZANIA 

1 Rekrutacja na wskazane 
stanowisko pracy. 

Art. 6(1)(b) Rozporządzenia w 
związku z art. 221(1) Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Do momentu zakończenia 
rekrutacji. 

2 

Ocena kwalifikacji, zdolności i 
umiejętności potrzebnych do 
pracy na stanowisku, na które 
jest prowadzona rekrutacja. 

Art. 6(1)(b) Rozporządzenia w 
związku z art. 221(1) oraz art. 2373(1) 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy. 

Do momentu zatrudnienia. 

3 
Przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do zawarcia umowy o 
pracę. 

Art. 6(1)(b) Rozporządzenia w 
związku z art. 221(1) Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Do momentu zatrudnienia. 

4 Prowadzenia przyszłych 
procesów rekrutacyjnych. 

Art. 6(1)(a) Rozporządzenia w 
związku z art. 221(1) oraz art. 2373(1) 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy oraz art. 6(1)(a) lub art. 
6(1)(f) Rozporządzenia. 

Do momentu wycofania 
zgody lub zgłoszenia 
żądania usunięcia danych. 

5 
Informowanie o aktualnych i 
przyszłych procesach 
rekrutacyjnych. 

Art. 6(1)(a) Rozporządzenia. Do momentu wycofania 
zgody. 

 

 



Informacje o odbiorcach danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: 

§ upoważnionym pracownikom i współpracownikom GetResponse Sp. z o.o.; 
§ podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz GetResponse Sp. z o.o. w tym: usługi prawne, 

marketingowe, pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie, dostawcom narzędzi i usług 
społeczeństwa informacyjnego; 

§ innym podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązujących 
przepisów prawa; 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym poniżej, w przypadku rekrutacji 
prowadzonej na rzecz tego podmiotu: 

§ OOO GetResponse Rus z siedzibą w Moskwie (Rosja), 123610, Moscow,  
Krasnopresnenskaya nab., 12, entrance 6, office 1717, Russian Federation; 
 

§ GetResponse Inc. z siedzibą w Wilmington (Stany Zjednoczone); 1011 Centre Road, Suite 322,  
City of Wilmington, County Of New Castle, Zip Code 19805, USA 
 

§ GetResponse Canada Inc. z siedziba w Halifax (Kanada), 6080 Young Street, Suite 403, Halifax,  
Nova Scotia, B3K 5L2, Canada; 
 

§ GetResponse Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Kuala Lumpur (Malezja), Unit No. 17-2, Level 17, 
Wisma UOA II, No. 21, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malezja. 

Dane będą ujawniane wskazanym odbiorcom jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
spełnienia celu przetwarzania lub wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego 
prawa. 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych 
danych, następujące prawa: 

§ prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie 
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób; 

§ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne; 
§ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

§ prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

§ prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 
sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu GetResponse Sp. z o.o.; 

§ prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, kiedy dane osobowe nie są poprawne, 
przetwarzane są niezgodnie z prawem, są niezbędne do ustalenia roszczeń i w innych przypadkach 
wskazanych w przepisach prawa; 

§ prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na 
podstawie zgody lub umowy; 

§ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 



Informacje o obowiązku podania danych. 

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym jest koniecznie do właściwego 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania tych danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji. 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do 
profilowania. 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar 
Europejski w szczególności w związku z realizacją rekrutacji na rzecz podmiotów, których rekrutacji 
dotyczy oraz w związku z korzystaniem z narzędzi i usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
usług komunikacji i przetwarzania danych.  

 


