
 

INFORMACJA POCHODZĄCA OD 

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY 

 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące 
ochrony danych osobowych, wynikające 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 
Twoim udziałem Clariter S.A. z siedzibą w 
Luksemburgu przekazuje następujące 
informacje: 

PERSONAL DATA PROTECTION  

INFORMATION PROVIDED  

BY THE DATA CONTROLLER 

ON THE PROTECTION  

OF PERSONAL DATA OF JOB APPLICANTS 

In fulfilling the information obligations 
regarding the protection of personal data, 
resulting from Regulation (EU) 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation) (OJ L of 
2016, No. 119, p. 1 as amended) (“GDPR”), 

 
in connection with the recruitment 
procedure with your participation, Clariter 
S.A with registered office in Luxembourg 
provides the following information: 

1. KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI 
OSOBOWYMI? 

Administratorem podanych przez Ciebie 
danych osobowych, czyli podmiotem, który 
decyduje o celach i sposobach ich 
przetwarzania, jest Clariter S.A. z siedzibą w 
Luxemburgu (dane kontaktowe: ul. rue 
Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luxembourg,  tel. 
+352 4661112290, adres strony internetowej 
www.clariter.com, adres e-mail: 
info@clariter.com) wpisana do rejestru 
Handlu i Spółek w Luksemburgu, pod 
numerem B162627. Dla ułatwienia 
administrator danych będzie określany dalej 
jako „Clariter”. 

1. WHO CONTROLS YOUR PERSONAL DATA? 

The controller of personal data which you 
have provided, that is the entity that 
determines the purposes and ways of their 
processing, is Clariter S.A. with registered 
office in Luxembourg (contact details: rue 
Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luxembourg, 
phone: +352 4661112290, website address 
www.clariter.com, email address: 
.info@clariter.com), which is registered at 
the Trade and Companies Registry of 
Luxembourg under number B162627. For 
simplicity, the data controller is hereinafter 
referred to as the “Clariter”. 

2. CZY CLARITER POSIADA INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Clariter nie posiada inspektora ochrony 
danych osobowych, ponieważ wobec Clariter 
RODO nie stawia takiego wymogu. 

2. HAS CLARITER APPOINTED A DATA 
PROTECTION OFFICER? 

Clariter has not appointed a data protection 
officer since the GDPR does not require 
Clariter to do so. 

 

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE 3. FOR WHAT PURPOSE DO WE PROCESS 



OSOBOWE? 

Dane będą przetwarzane: 

a) w celu prowadzenia procesu 
rekrutacyjnego przez Clariter, ze względu na 
konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Clariter jako 
ewentualnym pracodawcy (w związku 
z lokalnie obowiązującymi przepisami 
prawa pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

Jeżeli chcesz dobrowolnie udostępnić dane 
w szerszym zakresie, niż w/w (np. zdjęcie, nr 
telefonu, adres email i inne) lub na potrzeby 
przyszłych rekrutacji, prosimy o udzielenie 
zgody na ich przetwarzanie zgodnie z treścią 
zamieszonej poniżej klauzuli. Podanie danych 
w szerszym zakresie, jak i zgoda na przet-
warzanie danych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji nie stanowi warunku koniecznego 
do uczestniczenia w konkretnym procesie 
rekrutacji, ani nie ma wpływu na jego wynik. 

 
 
Jeżeli przekazałaś/przekazałeś nam więcej 
swoich danych, niż jest to wymagane przez 
przepisy prawa pracy, podstawą przet-
warzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 

Treść zgody, o którą prosimy, w takim 
przypadku jest następująca: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Clariter S.A. 
z siedzibą w Luksemburgu, zwaną dalej 
„Clariter”, na potrzeby procesu 
rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych prowadzonych przez Clariter. 
Moja zgoda dotyczy wszystkich danych 
osobowych, które zostały przeze mnie 
podane (w szczególności w CV), a których 
Clariter nie może przetwarzać na innej niż 
zgoda podstawie.  

 Wyrażam również zgodę na 
weryfikowanie przez Clariter mojego profilu 
w portalu LinkedIn pod kątem przebiegu 
mojej kariery zawodowej na potrzeby 
procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych prowadzonych 

PERSONAL DATA? 

The data will be processed: 

a) in order to conduct the recruitment 
proceeding by Clariter, due to the need to 
fulfill a legal obligation imposed on Clariter 
as a possible employer (due to local labor 
law provisions) (Article 6 (1) (c) of GDPR); 

 
 
If you want to voluntarily provide your data 
to a greater extent than the above-
mentioned (e.g. photo, private telephone 
number, private e-mail address and others) 
or for the purposes of future recruitments, 
please give your consent to their processing 
in accordance with the clause below. 
Providing data in a broader scope, as well as 
consent to the processing of data for the 
purposes of future recruitments, is neither a 
necessary condition to participate in a 
specific recruitment process, nor does it 
affect its result.  

If you have provided us with more of your 
data than required by the provisions of the 
labor law, the basis for the processing of this 
data is your consent (Article 6 (1) (a) of 
GDPR). 

The content of the consent we ask for, in this 
case is following: 

" I hereby give my consent to the 
processing of my personal data by Clariter 
S.A. with registered office in Luxembourg, 
hereinafter referred to as" Clariter ", for the 
purposes of the recruitment process and 
future recruitment processes conducted by 
Clariter. My consent applies to all personal 
data that I have provided (in particular in my 
CV) and which Clariter cannot process on a 
basis other than consent. 

 I hereby also give my consent for Clariter 
to verify my profile on LinkedIn in terms of 
the course of my professional career for the 
purposes of the recruitment process and 
future recruitment processes conducted by 
Clariter. 

 



przez Clariter. 

 Wyrażam wyraźną zgodę na przekazanie 
moich danych osobowych do Republiki 
Południowej Afryki, jako państwa trzeciego, 
które nie zostało dotychczas rozpoznane 
przez Komisję Europejską jako państwo 
spoza Unii Europejskiej, zapewniające 
odpowiedni stopień ochrony danych, co 
może powodować, że zwiększa się ryzyko 
naruszenia ochrony danych osobowych, czyli 
naruszenia bezpieczeństwa mogącego 
prowadzić do przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia, 
utracenia, zmodyfikowania, 
nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do moich danych 
osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że Clariter 
zapewnia, że przetwarzanie danych 
osobowych opierać się będzie o wdrożenie 
odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 
wymogi obowiązujących przepisów i chroniło 
Twoje prawa, nawet jeżeli dojdzie do 
udostepnienia danych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

W dowolnym momencie mogę cofnąć moją 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.” 

b) w celu rozważenia zawarcia innej umowy 
niż umowa o pracę, w szczególności zlecenia 
lub zbliżonego do zlecenia. Podstawą 
przetwarzania danych jest wówczas art. 6 
ust. 1 lit. b RODO; 

 
c) do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Clariter w postaci zapewnienia 
niezbędnej kadry dla prowadzonej 
działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w 
każdym przypadku znajduje oparcie 
w podstawie prawnej. 

 

 
 I expressly consent to the transfer of my 
personal data to the Republic of South 
Africa, as a third country that has not been 
recognized yet by the European Commission 
as a country outside the EU offering 
adequate level of data protection, which 
may increase the risk of personal data 
breach, i.e. a breach of security that may 
lead to accidental or unlawful destruction, 
loss, alteration, unauthorized disclosure of, 
or access to my personal data. 

 
 
 
 
 
I acknowledge Clariter warrants that the 
processing of personal data will be based on 
implementation of appropriate technical and 
organizational measures to ensure that the 
processing complies with legal requirements 
and protects my rights, even in the event of 
a transfer of data outside the European 
Economic Area. 

 
I can withdraw my consent at any time. 
Withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal." 

 
b) in order to consider the execution of a 
contract other than an employment 
agreement, in particular a service 
agreement or a contract similar to that. The 
basis for data processing is then Article 6 (1) 
(b) of GDPR; 

c) for purposes resulting from the legitimate 
interests pursued by Clariter in the form of 
providing the necessary staff for its 
businesses (Article 6 (1) (f) of GDPR). 

 
The processing of your personal data is in 
each case legally justified. 



4. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ 
KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIANE? 

Clariter może udostępnić przetwarzane dane 
osobowe: (i) agencji zatrudnienia, 
współpracującej z Clariter, (ii) usługodawcy 
Clariter lub podmiotu powiązanego z Clariter, 
świadczącego usługi teleinformatyczne, (iii) 
podmiotom powiązanym z Clariter. 

Clariter 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 Twoje prawa, nawet jeżeli dojdzie 
do udostepnienia danych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

4. ARE YOUR PERSONAL DATA SHARED 
WITH OTHERS? 

Clariter may share processed personal data 
with: (i) an employment agency cooperating 
with Clariter, (ii) an ICT service provider for 
Clariter or its affiliate, (iii) its affiliate. 

 
 
Clariter also warrants that the processing of 
personal data by the specified entities will be 
based on guarantees of implementation of 
appropriate technical and organisational 
measures to ensure that the processing 
complies with legal requirements and 
protects your rights, even in the event of a 
transfer of data outside the European 
Economic Area. 

5. JAK DŁUGO CLARITER PRZETWARZA 
TWOJE DANE? 

Clariter będzie przetwarzać Twoje dane 
osobowe:  

a) do zakończenia procesu rekrutacji, albo 

 
b) jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na 
uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach - do 
końca roku kalendarzowego, w którym 
rozpoczęło się przetwarzanie Twoich danych, 
przy czym jeżeli przetwarzanie przez Clariter 
danych rozpoczęło się w ostatnim kwartale 
roku kalendarzowego, okres przetwarzania 
jest przedłużony do końca kolejnego roku 
kalendarzowego. 

Jeżeli wycofałaś/wycofałeś zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, dane te 
będą przetwarzane tylko do końca miesiąca 
kalendarzowego, w którym nastąpiło 
odwołanie zgody. 

5. HOW LONG DOES CLARITER PROCESS 
YOUR DATA? 

Clariter will process your personal data: 
 

a) until the recruitment process is 
completed, or  

b) if you agreed to participate in future 
recruitments - by the end of the calendar 
year in which the processing of your data 
began, however, if Clariter's processing of 
data commenced in the last quarter of the 
calendar year, the processing period is 
extended to the end of the following 
calendar year. 

 
If you have withdrawn your consent to the 
processing of personal data, this data will be 
processed only until the end of the calendar 
month in which the consent was withdrawn. 

6. CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ OD CLARITER 
W ZAKRESIE DANYCH CIEBIE 
DOTYCZĄCYCH? 

Osoba, której dane dotyczą ma  prawo do 
żądania od Clariter: a) dostępu do własnych 
danych osobowych, b) sprostowania tych 
danych, które są nieprawidłowe, c) usunięcia 
danych, d) ograniczenia przetwarzania 

6. WHAT REQUESTS CAN BE ADDRESSED TO 
CLARITER AS REGARDS YOUR PERSONAL 
DATA? 

The data subject has the right to request 
from Clariter: (a) access to their own 
personal data, (b) rectification of any 
inaccurate data, (c) erasure of data, (d) 
restriction of data processing, as well as the 



danych, a także prawo e) wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Mamy 
również obowiązek zawiadomienia Ciebie 
o naruszeniu ochrony danych osobowych, 
jeżeli powoduje to wysokie ryzyko 
naruszenia Twoich 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 celu skorzystania ze wskazanych 
uprawnień można zgłosić się do Clariter lub 
przesłać wniosek na adres Clariter listownie 
lub mejlem. Dane kontaktowe są podane na 
początku niniejszej informacji. 

right (e) to object to the processing. We also 
have an obligation to notify you of any 
personal data breach if this results in a high 
risk to your rights or freedoms. The 
aforementioned rights will be exercised in 
accordance with the legal requirements, 
including the provisions of the GDPR. Please 
note, however, that we will also have to take 
into account, in each case, our rights and 
obligations as the controller. 

 
 
If you wish to exercise the above-mentioned 
rights, please contact Clariter or send a 
request to Clariter’s address by traditional 
mail or via email. Contact details are 
provided at the beginning of this 
information. 

7. 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. Lista 
organów nadzorczych w poszczególnych 
państwach członkowskich jest dostępna 
tutaj: 
https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en 

7. CAN YOU LODGE COMPLAINTS AGAINST 
US? 

A complaint can be lodged with the 
supervisory authority that is independent 
and that monitors the application of the act 
on the protection of personal data in order 
to protect the fundamental rights and 
freedoms in relation to the processing and 
facilitation of the free flow of personal data 
within the European Union. Find your 
National Data Protection Authority here: 
https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en 

8. CZY PODANIE DANYCH JEST 
DOBROWOLNE? 

Podanie danych jest co do zasady 
dobrowolne, jednakże bez tych danych nie 
jest możliwa prawidłowa realizacja procesu 
rekrutacyjnego.  

W zakresie danych, których może żądać 
pracodawca od przyszłego pracownika – 
prosimy o zapoznanie się z informacją 
zawartą w pkt. 3 powyżej. 

8. IS PROVISION OF PERSONAL DATA 
VOLUNTARY? 

As a rule, provision of data is voluntary, but 
without the data it is impossible to properly 
implement the recruitment process. 
 

In terms of data that the employer may 
request from the future employee - please 
read the information contained in point 3 
above. 

9. CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ? 

W związku ze strukturą grupy kapitałowej 
Clariter zamierza przekazywać Twoje dane 

9. IS THERE ANYTHING ELSE TO BE ADDED? 

Due to its capital group structure Clariter 
intends to transfer your personal data 



osobowe poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG) do państwa trzeciego tj.: 

(i) Izraela, który został zidentyfikowany przez 
Komisję Europejską jako państwo 
zapewniające odpowiedni stopień ochrony. 
W zgodzie z RODO takie przekazanie nie 
wymaga specjalnego zezwolenia; 

(ii) Republiki Południowej Afryki, na które to 
przekazanie poprosimy Ciebie o wyrażenie 
wyraźnej zgody, informując równocześnie o 
ryzykach, z którymi - ze względu na brak 
decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony - może się dla 
Ciebie wiązać proponowane przekazanie. 

Dane osobowe nie posłużą 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.  

Clariter nie wykorzysta Twoich danych 
osobowych do celów marketingowych. 

outside European Economic Area (EEA) to a 
third country i.e.  

(i) Israel recognized by the European 
Commission as providing adequate level of 
protection. In accordance with GDPR such a 
transfer does not require any specific 
authorization; 

(ii) Republic of South Africa for which 
transfer we will ask you to provide us with 
your explicit consent being informed of the 
risks of such transfer for You due to the 
absence of the European Commission’s 
adequacy decision. 

 
Personal data will not be used to make an 
automated decision, including profiling, or 
automated data processing, which consists 
of using personal data to evaluate certain 
personal aspects relating to a natural person, 
in particular to analyse or predict aspects 
concerning the economic situation, health, 
personal preferences or interests, reliability 
or behaviour, location or movement. 

 
 
Clariter will not use your personal data for 
marketing purposes. 

 


