
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fantasyexpo Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować listownie na adres: pl. Św. Macieja 

21/2a, 50-244 Wrocław lub przez e-mail: administracja@fantasyexpo.pl. Wyznaczyliśmy 

inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: 

administracja@fantasyexpo.pl 

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych – przetwarzamy 

Twoje dane aby przeprowadzić bieżący proces rekrutacji. W ramach rekrutacji będziemy 

oceniać Twoje kwalifikacje oraz zdolności potrzebne do pracy na stanowisku, na które 

aplikujesz. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny 

wynikający z przepisu prawa, a w zakresie w jakim nie wynika to przepisu – Twoja zgoda. 

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia przyszłych 

procesów rekrutacyjnych – zrobimy to, jeżeli wyrazisz na to zgodę.  

 

Okres przechowywania danych osobowych – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli 

wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych procesów 

rekrutacji – będziemy przechowywać Twoje dane do momentu wycofania zgody. 

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe będziemy przekazywać 

wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie w zakresie świadczonych na 

naszą rzecz usług (np. dostawcom usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane 

osobowe na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

Dane zbierane ze źródeł trzecich – w ramach prowadzonej rekrutacji zbieramy Twoje dane z 

portalu LinkedIn. Są to upublicznione przez Ciebie na tym portalu informacje dotyczące 

Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji 

oraz znajomości języków obcych.  

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – w związku z tym, że 

przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, prawo żądania 

sprostowania danych osobowych, prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw, 

skontaktuj się z nami (dane kontaktowe podane powyżej). 

 

Prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody  

– masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 
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wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez [do uzupełnienia]. 

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


