
INFORMACJA POCHODZĄCA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające 

z Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

(„RODO”), 

w związku z prowadzeniem rekrutacji z Pani/Pana udziałem, BillBird S.A. w Krakowie 

przekazuje następujące informacje: 

 

1. KTO ADMINISTRUJE PANI/PANA DANYMI OSOBOWYMI? 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotem który 

decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie (dane 

kontaktowe: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, tel. (12) 2933400, adres strony internetowej 

www.billbird.pl, adres e-mail: dane.osobowe@billbird.pl), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038732, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 4.490.368,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP 

6762165116. Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako „BillBird”. 

2. CZY BILLBIRD POSIADA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Tak. Od 25 maja 2018r. BillBird posiada Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem 

Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor 

Ochrony Danych BillBird S.A. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, lub pisząc mejla pod adres: 

dane.osobowe@billbird.pl. 

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

Dane będą przetwarzane: 

a) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Administratora, w związku 

z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na BillBird (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 

art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z 

późn. zm.). Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i 

nazwisko, 2) datę urodzenia, 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, 4) 

wykształcenie, 5) kwalifikacje zawodowe, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 



Jeżeli dobrowolnie udostępnia Pani/Pan dane w szerszym zakresie, niż wyżej wymieniony (np. 

wizerunek w postaci zdjęcia, PESEL, stan cywilny i inne), prosimy o udzielenie zgody na ich 

przetwarzanie zgodnie z treścią zamieszonej klauzuli na stronie https://www.billbird.pl/, do 

której można szybko przejść klikając na odnośnik „Kariera”. Podanie danych w szerszym 

zakresie, niż wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy, nie ma wpływu na wynik procesu 

rekrutacyjnego. Jeżeli przekazała/przekazał nam Pani/ Pan więcej swoich danych, niż jest to 

wymagane przez art. 221 § 1 kodeksu pracy, podstawą przetwarzania tych danych jest 

Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu rozważenia zawarcia innej umowy niż umowa o pracę, w szczególności zlecenia lub 

zbliżonego do zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co 

oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przez BillBird na żądanie 

Pani/Pana przed zawarciem umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej; 

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BillBird 

S.A. w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, odpowiadającego na 

zapotrzebowanie kadrowe BillBird, ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami, związanymi z procesem rekrutacji lub deliktami (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

Jak wynika z powyższego przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w każdym przypadku, 

znajduje oparcie w podstawie prawnej. 

4. CZY PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE? 

BillBird może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe usługodawcy BillBird 

świadczącego na rzecz BillBird usługi teleinformatyczne.  

BillBird zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty 

opierać się będzie o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło Pani/Pana 

uprawnienia. 

5. JAK DŁUGO BILLBIRD PRZETWARZA PANI/PANA DANE? 

BillBird będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:  

a) do zakończenia procesu rekrutacji, albo  

b) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach - do końca roku 

kalendarzowego, w którym rozpoczęło się przetwarzanie Pani/Pana danych.  

W przypadku wskazanym w literze b) powyżej, czyli wówczas kiedy udzielono zgody na 

uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach, jeżeli przetwarzanie przez BillBird danych 

rozpoczęło się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, okres przetwarzania jest 

przedłużony do końca kolejnego roku kalendarzowego. 

https://www.billbird.pl/


Jeżeli wycofała Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą 

przetwarzane tylko do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło odwołanie zgody. 

6. CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ OD BILLBIRD W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PANI/PANA? 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od BillBird: a) dostępu do własnych danych 

osobowych, b) sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe, c) usunięcia danych, d) 

ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo e) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, oraz f) prawo do przenoszenia danych, jeżeli podstawą przetwarzania była 

zgoda lub konieczność wykonania umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem i 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

Mamy również obowiązek zawiadomienia Pani/Pana o naruszeniu ochrony danych 

osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. 

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami 

RODO, przy czym prosimy zauważyć, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze 

uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych 

oraz ustalania, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami. 

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do BillBird lub przesłać 

wniosek na adres BillBird listownie lub mejlem. Dane kontaktowe są podane na początku 

dokumentu. 

7. CZY MOŻNA WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH? 

Tak. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

8. CZY MOŻNA SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ? 

Można wnieść skargę do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który 

monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu 

ochrony podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem 

swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Organem nadzorczym od 25 

maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

9. CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? 

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne jednakże bez tych danych nie jest możliwa 

prawidłowa realizacja podejmowanych przez nas działań polegających na realizacji projektu 

rekrutacyjnego. 



W zakresie danych, których może żądać pracodawca od przyszłego pracownika – prosimy 

o zapoznanie się z informacją zawartą w pkt. 3a powyżej. 

10. CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ? 

Nie przekazujemy danych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(tworzą go państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).  

Dane osobowe nie posłużą również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym 

profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub 

prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. BillBird nie wykorzysta 

Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. 


