
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PLATFORMA PRACA 

I. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu 

określa Rozporządzenie 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO). 

II. Administratorem danych dotyczących osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą – Użytkowników naszego Serwisu jest „INWEST – PARK” Sp. z o.o. – 

siedziba: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: 0000138718, nr REGON: 004630287, nr NIP: 7640001466, tel. 67 

212 49 68, e-mail: biuro@inwestpark.pila.pl. 

III. W odniesieniu do danych osób poszukujących pracy, dobrowolnie umieszczonych w zasobach 

Serwisu, co do których osoba poszukująca pracy wyraziła zgodę na ich udostępnienie 

potencjalnemu pracodawcy, Administratorem takich danych staje się Potencjalny 

Pracodawca - z chwilą ich pozyskania z zasobów Serwisu (utrwalenie w posiadanym systemie 

informatycznym, wydruk danych, zapis danych w innej formie itp.). Potencjalny Pracodawca 

jest w tym przypadku zobligowany do spełnienia wobec osoby poszukującej pracy 

stosownych obowiązków określonych w przepisach RODO. 

IV. Administrator danych dokłada wszelkich starań, by wszelkie dane pozyskiwane za 

pośrednictwem Serwisu, były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo i poufność. Korzystanie z usług naszego 

Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego „Regulaminu” i naszej 

Polityki Prywatności. 

V. Wszystkie podmioty, którym „INWEST – PARK” Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych 

osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich 

pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług. 
 

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane Użytkowników? 
 

I. „INWEST – PARK” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych, w 

tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w celach: 

1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy 

oraz w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 

6 ust 1 lit. b RODO); 

2. świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z udostępnianiem potencjalnym 

pracodawcom ofert osób poszukujących pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3. udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu 

wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: 

art. 6 ust 1 lit. c RODO), 

4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), 

5. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 

lit. a, f RODO), 

6. uaktualniania i korygowania danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu, jak 

również kontaktowania się z nimi przy problemach z realizacją ich spraw i wniosków, 

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 



7. prowadzenia analiz aktywności Użytkowników naszego Serwisu oraz ich preferencji 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

8. świadczenia usługi newslettera oraz przesyłania klientom informacji zawierających 

informację handlową (na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika - art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), 

9. w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów pod kątem lepszego doboru 

usług do potrzeb użytkowników naszego Serwisu oraz optymalizacji procesów ich 

obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

II. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika określonymi informacjami formularza 

kontaktowego zamieszczonego w Serwisie celem przetwarzania będzie nawiązanie z 

Użytkownikiem jednorazowego kontaktu zwrotnego i udzielenie odpowiedzi na zadane 

pytanie. 

III. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza aplikacyjnego celem przetwarzania 

danych w Serwisie będą potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko odpowiadające 

kwalifikacjom Użytkownika. Informacje umieszczone przez poszukującego pracy poddawane 

są analizie przez potencjalnych pracodawców. 
 

Jakiego rodzaju informacje gromadzimy? 
 

I. Serwis pozyskuje dwa rodzaje informacji o swoich Użytkownikach: 

1. dane o osobach poszukujących pracy umieszczone przez nich w formularzach 

udostępnianych potencjalnym pracodawcom. Użytkownik zamieszcza w 

formularzach dane na swój temat dobrowolnie, na podstawie koniecznych do 

wypełnienia pól informacyjnych, niektóre z tych pól mają charakter nieobowiązkowy 

lub mogą być wypełnione dowolnie zredagowana treścią. 

2. informacje zapisywane automatycznie przez system – są to informacje pozyskiwane 

dzięki plikom cookies czyli ciasteczkom zapisywanym na urządzeniach, na których 

oglądasz nasz serwis (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym 

oraz logom serwera www, zapisywanym przez naszego operatora hostingowego. 

II. Użytkownik kontaktujący się z „INWEST – PARK” Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy, 

przekazuje nam dobrowolnie następujące dane osobowe: 

1. imię i nazwisko, 

2. adres e-mail 

III. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej niezbędne do 

świadczenia przez „INWEST – PARK” Sp. z o.o. oferowanych usług. 
 

Jak długo przetwarzamy dane Użytkowników? 
 

I. Dane osobowe, których Administratorem jest „INWEST – PARK” Sp. z o.o. przechowywane są 

przez: 

1. okres wskazany w przepisach prawa dotyczący obsługi świadczonych usług, w celach 

dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

2. do momentu usunięcia konta przez Użytkownika, 

3. do momentu wycofania zgody wyrażonej przez Użytkownika w zakresie danych 

objętych tą zgodą, 



4. do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w 

przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

Administratora Danych. 

II. Dane osób poszukujących pracy są przetwarzane do momentu, w którym Użytkownik wycofa 

zgodę Administratorowi na ich przetwarzanie. W celu wycofania zgody Użytkownik powinien 

dokonać usunięcia konta w Serwisie poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach 

konta. Możliwe jest ponadto usunięcie konta poprzez wysłanie wniosku Operatorowi Serwisu 

na adres: biuro@inwestpark.pila.pl 

III. Po upływie wskazanych wyżej okresów przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / 

anonimizowane. 
 

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników? 

I. Dane osobowe Użytkowników będą przez udostępniane przez ich Administratora wyłącznie: 

1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

2. kancelariom prawnym związanym z Administratorem umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

3. firmom informatycznym związanym z Administratorem umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

4. potencjalnym pracodawcom – w odniesieniu do danych osób poszukujących pracy, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego „Regulaminu”, 

5. podmiotowi wykonującemu na rzecz „INWEST – PARK” Sp. z o.o. zadania Inspektora 

Ochrony Danych. 
 

KONTAKT W SPRAWIE „REGULAMINU” ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego „Regulaminu” i przetwarzania danych 

osobowych, w tym skorzystania przez Użytkownika z uprawnień dotyczących: 

I. wiedzy o zakresie danych przetwarzanych przez ich Administratora, 

II. zamiaru zmodyfikowania lub aktualizacji przetwarzanych danych, 

III. odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, 

IV. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

V. ograniczenia przetwarzania danych, 

VI. przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), prosimy o 

kontakt z wyznaczonym w „INWEST – PARK” Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych: 

1. telefonicznie: 67 212 49 68 

2. drogą elektroniczną: biuro@inwestpark.pila.pl 

3. osobiście, w siedzibie „INWEST – PARK” Sp. z o.o. , po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu spotkania. 

Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez „INWEST – 

PARK” Sp. z o.o. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

https://platformapraca.pila.pl/biuro@inwestpark.pila.pl

