Jak przetwarzamy
Twoje dane osobowe
Informacje ogólne
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA, ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań, operator serwisu Internetowykantor.pl Walutomat.pl.

Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli
skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony
Danych na adres: iod@currency-one.com.

Ochrona danych
Ochrona interesu Kandydatów
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów.
Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie
są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych
oraz podstawa prawna tych działań
Pozyskanie danych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Cel zbierania danych
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danego procesu rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia dodatkowej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia
zgody.
Dane usuwane są natychmiast po ukończeniu procesu rekrutacji lub, w przypadku zgody, do
jej wycofania.

Udostępnienie danych
Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom.

Twoje prawa
Prawo dostępu do danych
Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania
Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas
danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do
zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych
Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi,
w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do bycia zapomnianym
Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

