
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
kandydatów na stanowisko Lektor przez spółkę 

Maximizing P.Jankiewicz J.Jamróz Spółka komandytowa 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Maximizing P.Jankiewicz 
J.Jamróz Spółka komandytowa, ul. Jaracza 6/18, 00-378 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy          
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000364114, NIP: 5222780308, REGON: 140187694 („Administrator” lub „Spółka”). 

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratora prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi 
kontaktowymi: 

Maximizing P.Jankiewicz J.Jamróz Spółka komandytowa, ul. Jaracza 6/18, 
00-378 Warszawa, lub info@maximizing.com.pl. 

Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w CV i załączonych 
dokumentach rekrutacyjnych („Dokumenty rekrutacyjne”). Przekazanie przez 
Kandydata danych osobowych zawartych w Dokumentach rekrutacyjnych stanowi 
dobrowolną i jednoznaczną czynność Kandydata potwierdzającą jego zgodę na udział 
w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.   

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane do realizacji przyszłych procesów 
rekrutacji na stanowisko lektora, w zakresie udzielonej przez Kandydata zgody, w celu 
weryfikacji kwalifikacji i umiejętności Kandydata.  

Podane przez Kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania                            
i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem 
wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia                         
i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
Zgoda na udział w rekrutacjach Administratora i na przetwarzanie w tym celu danych 
osobowych Kandydata jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu 
rezygnacji z udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora prosimy 
przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych 
powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych Kandydata przed cofnięciem przez niego zgody. 

Dane rekrutacyjne Kandydatów przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Kandydata 
zgody na udział w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, jednak nie dłużej 
niż w terminie do 3 lat od dnia przekazania Administratorowi danych. 

Zgodnie z RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo 
do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia 
przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą 
przetwarzania jest zgoda). 

Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce 
organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Kandydat może 
również dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. 


