Informacje o ochronie danych osobowych
WSPÓŁADMINISTRATORZY
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów przyszłych
rekrutacji są:
ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829
Warszawa (Współadministrator nr 1) oraz
Enprom Wind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829
(Współadministrator nr 2)
Dalej łącznie zwani „Współadministratorami”
Z Współadministratorami można skontaktować się pisząc na powyższy adres korespondencyjny
lub e-mail:
Współadministrator nr 1 odo@enprom.pl
Współadministrator nr 2 office@enpromwind.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy do spraw związanych z ochroną danych
osobowych iod@enprom.pl lub korespondencyjnie na adres: ENPROM Sp. z o.o., ul. Taneczna
18C, 02-829 Warszawa

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane w celach i podstawach
prawnych poniżej wskazanych:
a) w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych w zakresie danych
zwykłych na podstawie zgody na przetwarzanie danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś
co do danych szczególnej kategorii na podstawie wyraźnego oświadczenia
rekrutującego się z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
b) w celu podjęcia działań na żądanie rekrutującego się oraz w celu jej zawarcia i
realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a
w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
d) w przypadku upływu 24 miesięcy od wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje w celu
zapytania, czy kandydat wciąż chce brać udział w procesach rekrutacyjnych na
kolejne okresy w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważa się chęć budowania bazy potencjalnych
pracowników,
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty państwowe upoważnione
do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych, podmioty z
którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności partnerzy
świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, poczta elektroniczna), firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacyjnych będą
przetwarzane przez okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora przetwarzane są przez okres realizacji interesu, chyba że wcześniej złoży
Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f)

prawo do nie podlegania decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, w
tym profilowaniu;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
(zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach) jeśli podstawą prawną ich
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże
on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest w pełni dobrowolne,
brak podania danych osobowych nie spowoduje negatywnych konsekwencji. W sytuacji
negocjowania warunków umowy w celach zatrudnienia na podstawie umowy
cywilnoprawnej podanie danych jest konieczne, ponieważ brak podania danych uniemożliwi
lub znacznie utrudni nam zawarcie umowy. Podanie danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora jest dobrowolne, brak podania danych osobowych nie
spowoduje negatywnych konsekwencji.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT,
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą
przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni
stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw wobec, których Komisja
Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych
(zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony,
Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa
powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie
z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej
można uzyskać od Administratora. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia
danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym
można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ
(wyciąg z umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi)

Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że Współadministratorzy, o tożsamości określonej
poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1.1Enprom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829
Warszawa (Współadministrator 1),
1.2Enprom Wind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829
Warszawa (Współadministrator 2),
2. Współadministratorzy utworzyli punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą –
można się z nimi skontaktować pisząc na adresy e-mail:
2.1mailowo: iod@enprom.pl
2.2korespondencyjnie: Enprom Sp. z o.o., ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa
3. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe rekrutujących się
w związku z realizacją procesu rekrutacyjnego za pomocą formularza aplikacyjnego
umieszczonego na www.enpromwind.com zgodnie z zasadami przetwarzania danych
osobowych określonymi w art. 5 RODO na podstawach wskazanych w obowiązku
informacyjnym znajdującym się pod formularzem aplikacyjnym.
4. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych
uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie
pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych
osobowych rekrutujących się.
5. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorzy odpowiadają za:
5.1Każdy ze Współadministratorów odpowiada we własnym zakresie za:
5.1.1 przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, w tym z zasadami określonymi w art. 5 RODO, art. 25, 32, 35-36 RODO,
5.1.2 realizacja praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO,
5.1.3 właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania
dokumentacji z danymi osobowymi;
5.1.4 przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe osób, których
dane dotyczą;
5.1.5 zapewnienie rozliczalności w zakresie realizacji obowiązków przypisanych
poszczególnym Współadministratorom;
5.1.6 prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych
osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO);
5.1.7 zgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO,
5.1.8 zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
6. Współadministrator nr 1 odpowiada ponadto za:
6.1realizacja praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, jeśli żądania tych
osób dotyczą przetwarzania przez obu Współadministratorów, w tym celu wyznacza jako
punkt kontaktowy posiadany przez siebie adres e-mail IOD: iod@enprom.pl Informujemy,
że niezależnie od uzgodnień w zakresie realizacji praw, osoby których dane osobowe
dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego

ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego
ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO. Patrz pkt 8 poniżej.
7. Współadministrator 2 odpowiada ponadto za:
7.1 w przypadku złożenia aplikacji w sposób określony w pkt 3 powyżej– posługiwanie się
wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się
z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych;
7.2 zawieranie umów powierzenia przetwarzana danych osobowych z podmiotami
przetwarzającymi dane w imieniu Współadministratorów,
7.3 po zakończeniu obowiązywania Umowy zawartej pomiędzy Współadministratorami dalsze przechowywanie danych osobowych, a także dokumentacji związanej z ochroną
danych osobowych, w terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w
celu wykonania obowiązków wynikających z art. 5 ust. 2 RODO;
8. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich
przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane
dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy: prawo
wycofania zgody w każdym momencie z art. 7 RODO, prawa dostępu do danych oraz
otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, prawa do sprostowania oraz uzupełnienia
danych zgodnie z art. 16 RODO, prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, prawo do
przenoszenia danych z art. 20 RODO, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, prawo do nie podlegania decyzjom
podejmowanym w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu z art. 22 RODO,
prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
9. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat współadministrowania zapraszamy do
kontaktu w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Oświadczam, że poprzez zaznaczenie poniżej wskazanych checkboxów lub wpisanie innych
informacji o swoim zdrowiu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
szczególnej kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu wzięcia udziału w przyszłych
procesach rekrutacyjnych przez Współadministratorów ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa oraz ENPROM Wind Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa. Jeśli nie zaznaczysz
checkboxów, to nie będziemy przetwarzać tych danych. Zgodę można wycofać w każdym
momencie pisząc na adres iod@enprom.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

