
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem w rekrutacji prowadzonej przez Adaptive 

Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Bojkowska 35A), ww. 

spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe.  

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące 

przetwarzania przez Adaptive Vision Sp. z o.o. danych 

osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L. nr 119) 

(„RODO”).  

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adaptive Vision Sp. 

z o.o.  z siedzibą w Gliwicach pod adresem: ul. Bojkowska 35A, 

REGON: 38134921000000, NIP 6312681823 („Administrator”). 

Źródło pochodzenia danych: 

Dane przetwarzane przez Administratora pochodzą przede wszystkim 

od Ciebie. W niektórych przypadkach Administrator może pozyskiwać 

dane z innych źródeł, m.in. od agencji rekrutacyjnych jeżeli Twoja 

rekrutacja prowadzona jest przez taką agencję. 

Kategorie danych, cel i podstawa ich przetwarzania: 

W ramach procesu rekrutacji, Administrator będzie przetwarzał 

następujące dane dotyczące: 

a)   przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym 

 zawierana jest umowa o pracę: 

⎯ imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane 

przez Ciebie, a  także informacje o wykształceniu, kwalifikacjach 

zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą 

przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 22(1) §1 

Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO). Prawo Administratora żądania tych danych wynika 

z przepisów prawa, a ich niepodanie przez Ciebie uniemożliwi udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym; 

⎯ inne dane niż wskazane powyżej, zawarte w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym, a także dane pozyskane w ramach spotkań w trakcie 

procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie rozmów 

kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe 

informacje na temat posiadanych kwalifikacji) – podstawą 

przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez 

Ciebie zgoda (art. 22(1)a Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie 

uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może 

wpłynąć na ocenę Twojej przydatności do pracy na stanowisku, 

którego dotyczy proces rekrutacyjny; 

b) w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest 

umowa cywilnoprawna: 

⎯ imię (imiona) i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, informacje 

dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, informacje o 

statusie studenta, a  

⎯ w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów o 

świadczenie usług również firma działalności gospodarczej, adres 

prowadzenia działalności, adres zamieszkania, numer NIP, numer 

REGON, oraz  

⎯ w obu przypadkach, inne dane niż wskazane powyżej, zawarte w 

zgłoszeniu rekrutacyjnym, a także pozyskane w ramach spotkań w 

trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie 

rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, 

dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) - podstawą 

przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez 

Ciebie  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie tych danych 

jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie powyższych danych może 

jednak uniemożliwić udział w postępowaniu rekrutacyjnym 

lub wpłynąć na ocenę Twojej przydatności do realizacji usług 

zlecenia. 

W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące 

udział w procesie rekrutacyjnym, powyższe dane mogą być 

przetwarzane także w celu obrony przed roszczeniami i 

dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do 

czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z prawem. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z 

automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza Unię Europejską: 

Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora mogą być 

agencje rekrutacyjne oraz prawnicy. Twoje dane nie będą 

przekazywane do podmiotów spoza  UE za wyjątkiem sytuacji, gdzie 

Twoje dane będą przekazywane do spółek z grupy kapitałowej Zebra 

Technologies w związku z przeprowadzaną transakcją przejęcia 

Adaptive Vision Sp. z o.o. Podstawą przetwarzania było zawarcie 

umowy o przekazanie danych osobowych, opartej na standardowych 

klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Okres przechowywania danych: 

Twoje dane będą przechowywane do końca następnego kwartału po 

dacie otrzymania przez Administratora Twojego zgłoszenia 

rekrutacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach także po jej 

zakończeniu, przez okres jaki jest konieczny do rozpatrzenia 

potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia). 

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby 

takich procesów, to przekazane nam dane będą przechowywane 

i przetwarzane przez okres 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przez 

Administratora Twojego  zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku gdy 

2- (dwu) letni okres przechowywania Twoich danych upłynie w trakcie 

procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział, okres przechowywania 

danych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do końca 

następnego kwartału, chyba, że zostaniesz zatrudniony przez 

Administratora. 

Twoje prawa: 

W związku z tym, że Administrator przetwarza Twoje dane, będzie 

przysługiwało Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Tobie także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od 

podstawy przetwarzania danej kategorii danych. Jeżeli chciałbyś/abyś 

uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt w 

sposób wskazany na końcu niniejszej informacji. 

Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Twoje 

dane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. 

Dane kontaktowe: 

W przypadku pytań dotyczących danych prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail praca@adaptive-vision.com lub pocztą na adres 

wskazany powyżej. 

mailto:office@adaptive-vision.com

