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Administratorem Twoich danych jest Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 
przy ul. Wrocławskiej 17B (www.cinkciarz.pl). Pozyskane dane są przetwarzane w celu 
realizacji procesu rekrutacji i weryfikacji Twojej aplikacji. Podanie danych jest dobrowolne,  
ale niezbędne do rozpatrzenia Twojej kandydatury. 

Jednocześnie, Cinkciarz.pl jest również podmiotem odpowiedzialnym za proces rekrutacji 
w ramach Conotoxia Holding Group, realizując przedmiotowe czynności także na potrzeby 
pozostałych Spółek Grupy. W związku z tym baza Kandydatów, którzy złożyli dokumenty 
aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych 
postępowaniach rekrutacyjnych ma charakter wspólny - Kandydat jest brany pod uwagę  
w ramach wszystkich rekrutacji organizowanych przez Spółki Grupy (Spółki Conotoxia 
Holding Group są jej współadministratorami). Pełne dane poszczególnych Spółek, a także 
informacje na ich temat można znaleźć TUTAJ. Oczywiście, jeśli jesteś zainteresowany 
jedynie rekrutacją na wybrane stanowisko, Administratorem Twoich danych pozostanie 
Spółka ogłaszająca nabór. 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą (Kandydata), przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W przypadku gdy przekazywane dane 
wykraczają poza katalog wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy będziemy je przetwarzać, jeśli 
wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679) poprzez działanie polegające na przesłaniu nam aplikacji, ponieważ jednoznacznie 
wskazuje ono na chęć wzięcia udziału w danej rekrutacji. Zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Powyższe dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych postępowaniach 
rekrutacyjnych lub rekrutacji spontanicznej, przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku,  
w którym zostały nam przekazane. 

Dodatkowo, podstawą przetwarzania Twoich danych, w ograniczonym zakresie, będzie 
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679), którym jest optymalizacja procesu weryfikacji kompetencji Kandydata 
poprzez uwzględnienie danych z historycznych procesów rekrutacyjnych. W tym celu 
przechowujemy następujące informacje na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail  
(ze względu na konieczność jednoznacznej identyfikacji osoby) oraz informacji o stanowisku, 
którego dotyczyła rekrutacja, dacie aplikacji, a także etapie, na którym Twoja kandydatura 
została odrzucona. Te dane przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku,  
w którym przeprowadzono dane postępowanie rekrutacyjne. 

https://cinkciarz.pl/o-nas/nasze-spolki
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Dostęp do Twoich danych mogą posiadać współpracujące z nami agencje doradztwa 
personalnego oraz dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji, 
mający, w rozumieniu przepisów, charakter odbiorcy danych. Twoje dane nie będą 
przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia 
danych do innego podmiotu. Wszystkie powyższe czynności można wykonać poprzez 
przesłanie z adresu e-mail podanego w dokumentach aplikacyjnych stosownej wiadomości 
na adres praca@cinkciarz.pl. W razie dodatkowych pytań do Twojej dyspozycji pozostaje 
nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest poprzez skrzynkę  
iod@cinkciarz.pl. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa). 
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