
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) w związku z prowadzeniem 
procesu rekrutacji w Lood Is Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie, ul. Eliasza Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych rekrutowanych kandydatów jest Lood Is Good Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Eliasza Radzikowskiego 35,  
31-315 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), NIP 6762501904, REGON 363758678. 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
goodlood@goodlood.com 
 

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy 
w Lood Is Good Sp. z o.o. 

4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów w celu 
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji, chyba 
że kandydat wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 2 lata. 

5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, 
w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a zakres tych danych zawarty 
jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Kraków, 20.04.2022 r.



7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, 
do jakich zostały zebrane.

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa.

9. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, tj. do 7 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po 
zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do 
celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. 

11. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

12. Kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami 
rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

KLAUZULE CV

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO)).”

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO)).”


