Klauzula informacyjna do zgody na przetwarzanie danych:
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Jobbay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375617,
NIP 1010004371.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patrycja Pukmiel, e-mail: iod@e-btb.pl.
3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu:
a. wyjaśnienia zgłoszonej okoliczności i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
b. otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną w razie wyrażenia osobnej
zgody,
c. Do celów wynikających w prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w
razie ich zaistnienia polegających na obronie lub dochodzeniu roszczeń, aż do upływu
okresu przedawnienia.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywanie:
a. W przypadku przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody będą one
przechowywane aż do momentu jej cofnięcia.
b. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonywania usług drogą elektroniczną
dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym
okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu
należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@jobbay.pl bądź pisemnie na adres:
ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub
powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
9. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług poprzez zapewnienie
możliwości identyfikacji osób korzystających z portalu Jobbay, Administrator rejestruje
adresy IP użytkowników strony, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz
zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
10. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty przetwarzające na podstawie umowy o
powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty, którym dane przekazywane są dla
prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji; dostawcy usług).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i
wyjaśnienia zagadnień. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w procesie rekrutacji jest
niemożliwy.

