
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 
MAXCESS SP. Z O.O. 

 
[Administrator danych]  
Administratorem Twoich danych osobowych jest MAXCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 
w Bugaju (62-007) przy ul. Kobylnickiej 52 (KRS: 0000257706) – dalej zwana MAXCESS. Można kontaktować się z nami 
wysyłając mail na adres eu.rodo@maxcess.eu lub listownie na adres korespondencyjny MAXCESS Sp. z o.o. ul. Kobylnicka 
52, 62-007 Bugaj. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości 
w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. 
Polityka Prywatności MAXCESS w procesie rekrutacji jest zgodna 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 (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 26 
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.). 
[Cel i podstawa przetwarzania] 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz oceny Twojej 
przydatności na stanowisko, na które aplikujesz. 
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu 
rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do 
wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator. W odniesieniu do niektórych danych osobowych, 
podstawą prawną będzie zgoda kandydata, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
[Prawa które Tobie przysługują i zasady podawania danych] 
MAXCESS wyznaczyła osoby upoważnione do dostępu do w/w baz danych z prawem do przetwarzania danych osobowych 
zawartych w tych bazach. Twoje dane osobowe zarejestrowane podczas procesu rekrutacji, to dane podane przez Ciebie w 
aplikacji, CV i innych załączonych dokumentach. MAXCESS może przetwarzać dane osobowe o Tobie w zakresie, w jakim 
udostępniłeś te informacje publicznie na platformach kariery (takich jak LinkedIn lub podobnych). Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji. 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (URZĄD OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl ; Infolinia: 606-950-000), gdy uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu] 
Podczas przetwarzania danych w związku z procesem rekrutacji administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych 
decyzji indywidualnych (w tym opartych na profilowaniu), które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób 
negatywnie i istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. 
[Przechowywanie danych i wycofanie zgody] 
Jeżeli nie zostaniesz wybrany na stanowisko, na które aplikujesz, dane osobowe przetwarzane w celu związanym z 
przeprowadzeniem procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, chyba że wyraziłeś zgodę na 
przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez określony czas, a po upływie tego okresu przez okres niezbędny 
do: 

➢ wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych, 
➢ dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 
[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich] 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione przez 
Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające 
dane w imieniu Administratora, agencje rekrutacyjne, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, 
kontrahenci świadczący usługi techniczne oraz w zakresie oprogramowania (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych), spółki z grupy kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej. 
Jeżeli MAXCESS przekazuje Twoje dane osobowe do innego kraju/jurysdykcji, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia. 
Zabezpieczenia te mogą obejmować np. umowy o ochronie danych osobowych lub wdrożenie Standardowych Klauzul 
Umownych Komisji Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, prosimy o kontakt. 
 
Koordynatorem ochrony danych osobowych w MAXCESS jest Krzysztof Czorny. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA 

MAXCESS SP. Z O.O. 
 

[Administrator danych]  
➢ Administratorem Państwa danych osobowych jest MAXCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 

siedzibą w Bugaju (62-007) przy ul. Kobylnickiej 52 (KRS: 0000257706) – dalej zwana MAXCESS. Można kontaktować 
się z nami wysyłając mail na adres eu.rodo@maxcess.eu lub listownie na adres korespondencyjny MAXCESS Sp. z o.o. 
ul. Kobylnicka 52, 62-007 Bugaj. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do 
naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. 

➢ Polityka Prywatności MAXCESS jest zgodna 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 (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.). 

[Cel i podstawa przetwarzania] 
➢ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy, zamówień, zleceń oraz ich rozliczenia. 

Dane przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych przez Administratora Danych z 
kontrahentami oraz w celu nawiązania relacji handlowych z Państwem lub firmą, w imieniu której Państwo działają lub w 
której pracują / z którą współpracują, w tym w celu prowadzenia korespondencji handlowej, negocjowania i zawarcia 
stosownych umów z firmą, w imieniu której Państwo działają lub w której pracują / z którą współpracują. 

➢ Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z w/w celami jest 
art. 6 ust. 1 lit b) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych] 
➢ Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji, wypełnienia i rozliczenia zobowiązań.  
➢ Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
➢ Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (URZĄD OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl ; Infolinia: 606-950-000), gdy uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu] 
➢ Podczas przetwarzania danych administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji indywidualnych (w tym 

opartych na profilowaniu), które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób negatywnie i istotnie wpływać na 
osoby których dane dotyczą. 

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody] 
➢ Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż to konieczne do celu związanego z wykonywaniem i rozliczaniem 

zobowiązań, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
➢ wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych, 
➢ dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa 

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich] 
➢ Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione 

przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora, podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, 
przewoźnicy, podmioty współpracujące w zakresie obsługi BHP, partnerzy handlowi, firmy świadczące usługi archiwizacji 
danych w tym dokumentów, podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, kontrahenci świadczący usługi 
techniczne oraz w zakresie oprogramowania (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), spółki z grupy 
kapitałowej lub powiązane w inny sposób z Administratorem w strukturze własnościowej. 

➢ Jeżeli MAXCESS przekazuje Twoje dane osobowe do innego kraju/jurysdykcji, zapewniamy odpowiednie 
zabezpieczenia. Zabezpieczenia te mogą obejmować np. umowy o ochronie danych osobowych lub wdrożenie 
Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, prosimy 
o kontakt. 

Koordynatorem ochrony danych osobowych w MAXCESS jest Krzysztof Czorny. 
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