Polityka przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Supernova Studio S.A.
1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Podmiotem, który przetwarza Twoje dane jest Supernova Studio S.A. (dalej Supernova
Studio lub „my”), z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwej 33/2.B.09, 53-445 Wrocław,
NIP: 8992714800; REGON: 021496967; KRS: 0000579900.
2. Z kim możesz się kontaktować z pytaniem jak przetwarzamy Twoje dane?
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś/aś
w
procesie
rekrutacji,
skontaktuj
się
z
nami
mailowo
na
adres:
careers@supernovastudio.net.
3. Jak pozyskujemy Twoje dane?
Ty jesteś źródłem informacji. W chwili wysłania do nas swojej aplikacji (CV z klauzulą, którą
znajdziesz w ogłoszeniu) wyrażasz zgodę na udział rekrutacji i jednocześnie dajesz nam
zielone światło na wykorzystanie Twoich danych w ramach procesu naboru. Supernova
Studio może pozyskać również pewne informacje o Tobie z takich źródeł jak LinkedIn czy
Goldenline (miejsca, gdzie udostępniasz swoje dane publicznie).
4. Jakie dane przetwarzamy?
Po otrzymaniu Twojego CV i podjęciu decyzji o zaproszeniu Ciebie na kolejny etap rekrutacji
(rozmowa, test etc.) przetwarzamy następujące dane:
●
●
●
●
●
●

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Twoje zdjęcie
Adres URL Twojego profilu (jak wspomnieliśmy wcześniej)

Pracodawca ma prawo wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych
osobowych obejmujących:
●
●
●
●
●
●

Datę urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (adres do korespondencji)
Wykształcenia (m.in. rodzaju ukończonej szkoły, daty ukończenia)
Przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (m.in. nazwy zakładów
zajmowanych stanowisk)

5. Dlaczego są nam potrzebne te dane?
Powodów, dla których potrzebne są nam informacje o Tobie jest wiele:

pracy,

A. przeprowadzenie procesu naboru, który zawiera w sobie m.in. negocjacje warunków
zatrudnienia,
B. pozyskiwanie kandydatów (pozyskiwanie informacji o nich w miejscach
upublicznienia przez nich informacji takich jak: LinkedIn, Goldenline),
C. rozpatrywanie skarg, wniosków dotyczących procesów rekrutacyjnych,
D. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę literą prawa (tj. sprawy
księgowe, podatkowe)
E. sprawy związane z zatrudnieniem (kwestie rachunkowe i inne wymagane prawem tj.
przygotowanie umowy o pracę),
F. udokumentowanie przetwarzania danych osobowych wymaganych przez RODO
6. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Supernova Studio S.A.
Supernova Studio ma prawo do przetwarzania Twoich danych na podstawie poniższych
aktów prawnych:
A. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
B. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o Cudzoziemcach
C. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (m.in. art. 6 pkt 1 lit b, f).
D. W innych przypadkach, Twoje dane są przetwarzane za uprzednim wyrażeniem
zgody np. w przypadku, gdy proces rekrutacji wykroczy poza zakres danych
wymaganych przez prawo np. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział
w przyszłych rekrutacjach. Supernova Studio wówczas będzie miał prawo do
skontaktowania się z Tobą (czyli przetworzenia danych w celach rekrutacyjnych).
7. Czy masz obowiązek podawania nam swoich danych?
Zgodnie z art. 221 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do żądania tych danych od osoby
ubiegającej się o zatrudnienie (wymienione powyżej w punkcie 4). Bez tych danych proces
rekrutacyjny nie będzie możliwy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
8. Twoje prawa w przetwarzaniu danych osobowych.
Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i ich usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do o tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
9. Możesz egzekwować swoje prawa poprzez:
1. prawo do poprawiania swoich danych – niepoprawność danych lub niekompletność,

2. prawo do usunięcia danych – gdy dane nie są już potrzebne w odniesieniu do celów
w jakich zostały udostępnione Supernova Studio S.A.; cofasz zgodę na
przetwarzanie danych
w zakresie, w jakim zgoda została uprzednio wyrażona; sprzeciwiasz się
przetwarzaniu swoich danych; gdy dane były lub są przetwarzane bezprawnie; dane
muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawem,
3. ograniczenie przetwarzania - gdy dane są nieprawidłowe – kwestionujesz
prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty
sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; Supernova Studio nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń; Wniosłeś/aś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Supernova Studio
są nadrzędne wobec podstaw twojego sprzeciwu,
4. prawo przekazywania danych – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś/aś Supernova Studio, oraz masz
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Supernova Studio, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie
odbywa się za zgodą lub na podstawie umowy b) przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany.
W zakresie, w jakim podałeś/aś nam swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody
udzielonej przed jej wycofaniem.
Możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych przez Supernova
Studio S.A. do lokalnego organu ochrony danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Polsce.
10. Kiedy możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych?
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
11. Komu przekazujemy Twoje dane?
W ramach Twojej zgody, będziemy mogli przekazać Twoje dane:
1. do podmiotu sprawującego prywatną opiekę medyczną, którym jest ENEL-MED.,
2. podmiotu sprawującego obsługę księgową,
3. do towarzystwa ubezpieczeniowego MetLife (ubezpieczenie grupowe).
12. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak tego wymaga proces rekrutacji, m.in.: do
czasu jego zakończenia i po jego zakończeniu na okres i w zakresie wymaganym przez
prawo lub z uwagi na interes prawny Supernova Studio S.A. w przypadku sporów
związanych z procesem rekrutacji.
W przypadku udzielenia nam przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, w szczególności na potrzeby przyszłych rekrutacji lub w celu przetwarzania
danych w zakresie wykraczającym poza zakres danych wymaganych przez prawo, Twoje
dane będą przetwarzane do czasu wycofania takiej zgody.
13. Czy przekazujemy Twoje dane do krajów poza strefą EURO?
Nie.

