Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) pozyskanych od kandydatów podczas procesu
rekrutacji jest CityFit Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18.
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów
ogłoszenia), przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę a ich niepodanie uniemożliwi udział w
postępowaniu rekrutacyjnym. Inne dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych (np. wizerunek,
adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu
rekrutacyjnego) przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez kandydata. Podanie tych danych jest
całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w procesie rekrutacyjnym, jednakże może
wpłynąć na możliwość dokonania przez Administratora pełnej oceny kandydata do pracy na określone
stanowisko, oraz może utrudnić kontakt z kandydatem w sytuacji nie podania przez niego adresu e-mail czy
numeru telefonu.
Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który związany jest z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Dane osobowe kandydata mogą zostać przekazane innym podmiotom z grupy kapitałowej Administratora
oraz zaufanym partnerom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych do innego administratora danych. Kandydat ma także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z w/w praw zależeć może od podstawy
przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych, jak również od wystąpienia innych, określonych
przepisami prawa, okoliczności. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach oraz
na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów - przez okres 1 roku od zakończenia
aktualnego procesu rekrutacyjnego. Ponadto dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane dla celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie
dłuższy niż 2 lata.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem HR pod adresem praca@cityfit.pl
lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@cityfit.pl
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