
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych  
(obowiązek informacyjny) 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:  

 
I. Administrator danych osobowych 

 
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bytomskiej 4 (kod pocztowy 01-
612), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy II Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000024717, NIP: 527-12-37-573, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 169.180.000 złotych, opłacony w całości, zwana dalej „Spółką”. 

 
II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).. Podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest podjęcie przez Spółkę działań mających na celu zapewnienie Państwu udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzenie złożonych przez Państwa dokumentów aplikacyjnych. 

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą 

Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wykraczające poza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane 

o wykształceniu umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, podstawą prawną przetwarzania tych danych  

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała przed cofnięciem takiej zgody. 

 

III. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

IV. Odbiorcy danych 
 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, tj. 
dostawcom usług IT takich jak hosting, dostarczanie i utrzymanie systemów informatycznych. 
 
V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: 

 
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt ze Spółką, zgodnie z danymi zawartymi w pkt 1 powyżej 
lub drogą elektroniczną na adres: info@polishre.com 

 
 

VI. Informacja o wymogu podania danych 



Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania tych danych lub podanie niepełnych 

danych może uniemożliwić Państwa udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 


