
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: 

 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Swing Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „ADO”), adres: ul. Dobrego Pasterza 124, 

31-416 Kraków. 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. 

Dane kontaktowe adres e-mail: inspektor@hotelswing.pl 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych: 

ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy. 

 

3. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:  

ADO przetwarzać będzie Pani/ Pana dane osobowe w trakcie rekrutacji i po jej ustaniu na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako działania zmierzającego do zawarcia umowy,  

• art. 6 ust 1 lit. f) RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu, np.: na wypadek ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia, czy obrony roszczeń, 

(Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w podstawowym zakresie w CV jest 

dobrowolne,  ale ich brak uniemożliwi  przeprowadzenie rekrutacji). 

ADO przetwarzać może Pani/ Pana dane osobowe w trakcie rekrutacji na podstawie:  

• art. 6 ust 1 lit. a) RODO, jako dobrowolnej zgody  

- na przetwarzanie szerszego zakresu danych z Pana/Pani CV skierowanego do ADO w celu 

przeprowadzenia rekrutacji  

lub 

-  na zachowanie Pani/Pana danych osobowych z CV skierowanego do ADO w celu prowadzenia 

przyszłych rekrutacji. 

Zgody są dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji w oparciu o szerszy 

zakres danych podanych przez Panią/Pana w CV lub przetwarzania ich na cele przyszłych rekrutacji. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgód wyłącznie w celach ich wydania i przez czas, 

na który zostały udzielone.  Każda ze zgód może zostać wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie 

wiadomości na adres: inspektor@hotelswing.pl. Wycofanie każdej ze zgód spowoduje 

natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym 

zakresie przez ADO.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które 

miało miejsce do czasu cofnięcia. 

 

ADO może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w ramach monitoringu w strefach publicznych  Hotelu 

(wewnątrz obiektu i wokół jego otoczenia) na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 
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Brak zaakceptowania przetwarzania wizerunku w obszarze monitoringu w.w. uniemożliwi Pani/Panu 

uczestniczenie w rekrutacji w przypadku prowadzenia jej w tym obiekcie. 

 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

- usługodawcom zewnętrznym w obszarze usług technicznych i organizacyjnych, prawnych,                       

a świadczonych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym                                

w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych); 

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej: 

ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i 

Liechtenstein). 

 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

ADO będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez wymagany okres przechowywania 

dokumentacji z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez jeden 

miesiąc od dnia zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko, chyba, że zaistnieje sytuacja 

uzasadniająca potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wtedy czas 

przechowywania danych ustala się na czas adekwatny do sytuacji, jednak nie dłuższy niż 3 lata.   

W przypadku zaproszenia Pana/Pani do nawiązania umowy w wyniku przeprowadzonego  

postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą  nadal przetwarzane przez ADO, ale na innej 

podstawie prawnej i ADO zaktualizuje wtedy wobec Pani/Pana obowiązek informacyjny w tym 

zakresie. 

W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej i dobrowolnej zgody na dalsze 

przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez ADO, zakres ich będzie 

zachowany do czasu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody.    

Wizerunek – w ramach monitoringu w strefach publicznych Hotelu – dane w tym zakresie są 

automatycznie nadpisywane i przechowywane w okresie do 30 dni, po czym następuje ich 

usunięcie, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postepowań wyjaśniających, z 

uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji 

przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i 

wymogów prawa. 

 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych 

nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych - po upływie 

wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania dokumentacji, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych ADO, a także prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  



 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w każdym czasie wydanych dobrowolnych zgód 

poprzez wysłanie wiadomości na adres: inspektor@hotelswing.pl. Wycofanie każdej ze zgód 

spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przedmiotowym zakresie przez ADO.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania w tym 

zakresie.  

 

 

 


