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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Story Design Spółka z ograniczoną          

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 59 lok. 28A, 00-681 Warszawa, REGON:              

146732514, NIP: 7010384365, KRS: 0000465952 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).  

Dane kontaktowe: email: biuro@thestory.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich           

sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem email:           

gdpr@thestory.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko           

wskazane w ogłoszeniu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana          

dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dołączenie do przesłanego zgłoszenia klauzuli o wyrażeniu           

zgody na przetwarzanie danych osobowych – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o                

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO"). Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia              

wyrażonej zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego            

dokonan0o na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. W przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zatrudnienia pracownika w rozumieniu Ustawy z dnia             

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci imienia,              

nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu          

dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są ze względu na niezbędność przetwarzania do          

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 221 Ustawy           

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pozostałym                    

zakresie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody           

wyrażonej poprzez dołączenie do przesłanego zgłoszenia klauzuli o wyrażeniu zgody na           

przetwarzanie danych osobowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu                

prawo cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem             

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych.            

Przekazywanie danych związane jest z korzystaniem przez Administratora z usług Google LLC (usługa             

poczty elektronicznej i przechowywanie danych w chmurze). Spółka Google LLC przystąpiła do            

Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zatem podstawę prawną przekazywania           

Pani/Pana danych osobowych stanowi decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony          

(art. 45 ust. 1 RODO w zw. z Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca                  

2016 roku). Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie             

www.privacyshield.gov. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa          

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć także inne podmioty udzielające           

wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia            

przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione także upoważnionym          

członkom organów Spółki, jej pracownikom lub współpracownikom.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji na           

stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.  

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz            

ich sprostowania. W przypadkach wskazanych w art. 17-18 RODO przysługuje Pani/Panu prawo            

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą lub ograniczenia           

ich przetwarzania. W przypadkach wskazanych w art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo            

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą. Nie          

przysługuje Pani/Panu prawo przenoszenia danych, ponieważ Pani/Pana dane nie są przetwarzane w            
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sposób zautomatyzowany. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z            

Administratorem.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych             

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy           

prawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych            

kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia        

jest wymogiem uczestniczenia w procedurze rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest          

całkowicie dobrowolne.  

11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

12. Administrator oraz Inspektor Ochrony Danych udzielają odpowiedzi na pytania i wątpliwości           

dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także przyjmują wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym             

zakresie.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA CELÓW REKRUTACJI: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Story Design Spółkę             

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na           

stanowisko __________________. Oświadczam, że zapoznałem się z załączoną do ogłoszenia klauzulą           

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.  

 

 

 


