
INFORMACJA PRAWNA DLA APLIKUJĄCYCH W RAMACH REKRUTACJI  
   

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 
nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:    

1. Dane Administratora Danych Osobowych:   

Administratorem Państwa danych osobowych jest:   

BI Insight S.A. (dalej w skrócie BII) ul. Władysława Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa  

Inspektor Ochrony danych – Krzysztof Baciński BI Insight S.A., ul. Władysława Jagiełły 4/U3,  
02-495 Warszawa, dostępny również pod adresem e-mail: iodo@biinsight.pl 

2. Cel i zakres zbierania danych:   

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:   

a) realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko zarejestrowane na witrynie; 

b) realizacji procesu rekrutacyjnego na inne stanowiska rejestrowane na witrynie w okresie 
kolejnych 12 miesięcy w przypadku wyrażenia stosownej zgody;  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. Kategorie danych osobowych:   

Informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu kontaktowym:  
imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, firma, stanowisko oraz umiejętności. Nie posiadamy 
żadnych innych danych osobowych w naszych zbiorach.   

5. Odbiorcy danych osobowych:   

a) pracownicy BII; 

b) dostawcy usługi zarządzania stroną internetową BII.   

6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.   

BII nie udostępni Państwa danych osobowych w celu ich dalszego przetwarzania poza Europejski 
Obszar Gospodarczy.   

7. Okres przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, jednak  
nie dłużej niż 12 miesięcy.   

 

 



8. Źródło danych:  

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego na stronie internetowej BII oraz przekazane CV. 

9. Przysługujące prawa:  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 15-20 
powyższego Rozporządzenia.   

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony 
danych osobowych, BII powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować poprzez e-mail pod adresem: iodo@biinsight.pl   

12. Skarga: Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa   

13. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie: Państwa dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

   

 


	INFORMACJA PRAWNA DLA APLIKUJĄCYCH W RAMACH REKRUTACJI

