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 Informacja  

o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

o ochronie prywatności 

 

Green Minds sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzale, jako administrator Państwa danych osobowych, mając 

na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych 

(Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2016/679, tzw. RODO), przedstawia bowiązkowe informacje 

dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.    

 W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny 

kontakt@greenminds.pl  

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Green Minds sp. z o.o. z siedzibą w 

Zgorzale przy ulicy Puszczyka 2a lok. 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana pod numerem 

KRS 0000492315, posługująca się numerem NIP 1231283263  

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez 

w trakcie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zostały pozyskanie przez Green Minds  

z informacji, udostępnionej dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane w serwisach 

internetowych (np. linked-in, pracuj.pl. goldenline, itp…), co uzasadnione jest szczególnymi 

potrzebami Administratora, jako podmiotu profesjonalnie zajmującymi się doradztwem 

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

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie 

danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo nadal wycofać. 

1. w dowolnym momencie. 

2. Green Minds  nie przetwarza danych wrażliwych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

a. W celu realizacji procesu rekrutacji, realizowanych przez Green Minds  na rzecz 

swoich klientów – podmiotów zainteresowanych zatrudnieniem kandydatów. 

b. W celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert 

pracy oraz w celu umożliwienia kontaktu i przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych potencjalnym pracodawcom. 

c. Na podstawie dotychczas udzielonych innych zgód w zakresie tych zgód. 

d. W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby 

przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu 

przetwarzania danych. 

4. Green Minds  nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii. 

5. Green Minds przechowuje Państwa dane osobowe przez okres do 8 lat od momentu ich 

pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa, co uzasadnione jest 

aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami kandydata 

i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów 

rekrutacyjnych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte 

z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. 

6. Green Minds  umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
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danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

7. Green Minds  informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne 

przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

8. Przetwarzanie danych osobowych przez Green Minds jest konieczne do realizacji procesów 

rekrutacyjnych.   W przypadku niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich 

przetwarzanie wszelkie procesy rekrutacyjne z Państwa udziałem ulegną zakończeniu. 

9. Green Minds w ramach procesów rekrutacji dokonuje profilowania danych osobowych na 

podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych – potencjalnych 

pracowników – w szczególności wykształcenia, umiejętności oraz doświadczenia 

zawodowego, w celu wyboru kandydatów spełniających wymogi zainteresowanych 

pracodawców. 

10. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw w zakresie profilowania Państwa 

danych, jednak brak możliwości profilowania może uniemożliwić nam prawidłową 

realizację procesów rekrutacyjnych względem Państwa i w ten sposób wyłączyć Państwa 

z udziału w niektórych z projektach rekrutacyjnych. 

11. Green Minds  zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób 

trzecich.   W stosunku do plików komputerowych Green Minds  stosuje metody ochrony 

kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu.   Dostęp do dokumentacji zawierającej 

dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.   Dokumenty 

w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich. 

Pamiętaj ! 

Czy musisz podawać Twoje dane? 

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak 

skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w aktualnie procesie rekrutacji oraz przyszłych 

procesach aplikacji.  

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami 

korespondencyjnie pod adresem e-mail: kontakt@greenminds.pl 

 


