
(Klauzula zgody) 
Aplikując na ogłoszenia rekrutacyjne GetFresh Sp. z o.o., niezależnie od miejsca ich publikacji, 
zgadzasz się na przetwarzanie przez GetFresh Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu rekrutacyjnym, a wykraczających poza zakres danych wymagany Kodeksem pracy, w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym momencie możesz cofnąć 
udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres:iod@getfresh.pl, co nie ma wypływu na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 
 
(Klauzula informacyjna) 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GetFresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-232), ul. Łopuszańska 38 B, zwana dalej „Administratorem”. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres 
siedziby Administratora lub pod adresem mailowym wyznaczonego przez Administratora 
inspektora ochrony danych: iod@getfresh.pl.  

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci udziału w rekrutacji, na 
podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii - art. 9 ust. 2 lit. 
b, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na 
Administratorze, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, ustawie o transporcie 
drogowym (jeśli dotyczy) i innych przepisach prawa, 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody, w zakresie w jakim z własnej inicjatywy 
wskazałeś w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza dane 
niezbędne do udziału w rekrutacji, niewymagane przez Administratora, 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, 
na Twoje żądanie. 

4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według 
wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne 
do wzięcia udziału w rekrutacji – podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych (np. 
wizerunku) jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

5. Jeśli nie dostaliśmy Twojego CV bezpośrednio od Ciebie, oznacza to, że zostało nam ono 
przekazane przez jednego z (współ)pracowników GetFresh, który polecił Cię na dane 
stanowisko – Twoje dane są wówczas przetwarzane tylko w zakresie, w jakim zdecydowałeś 
się umieścić je w swoim CV. 

6. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, 
dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) 
oraz dostawcom systemów informatycznych. 

7. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez 3 miesiące od momentu rozstrzygnięcia 
danej rekrutacji, rozumianego jako podpisanie umowy z wybranym kandydatem. 

8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przeniesienia podanych danych oraz cofnięcia udzielonej zgody.  

9. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO. 

10. Administrator nie podejmuje decyzji, które mają dla Ciebie skutek prawny i które jednocześnie 
są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
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