Klazula informacyjna dot. Twoich danych osobowych w związku z art. 13 i 14 RODO

W związku z procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczysz, informujemy że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Failcore Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 115a lok. 11, 02-707 Warszawa,
NIP 5213807999, REGON 369089014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000724225 („Failcore”). Można się
z nami kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: Puławska 115a/11, 02-707 Warszawa
b. e-mailowo: jan@failcore.games
c. telefonicznie: 512426499
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji oraz uzyskane od
Ciebie, w celach realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań niezbędnych w celu zawarcia
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Nie planujemy przetwarzania Twoich danych w
innym celu, chyba że wyrazisz na to zgodę.
3. Failcore jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów
prawa (w tym art. 221 Kodeku pracy) oraz w związku z koniecznością podjęcia działań na Twoje
żądanie przed zawarciem umowy. Ponadto, Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być
przez Failcore z uwagi na realizacje prawnie uzasadnionych interesów administatora danych.
4. Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia
procesu rekrutacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym do
realizacji przez Failcore uzasadnionego interesu administratora danych.
5. Dane nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani
podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia swoich danych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji
rekrutacji. W razie niepodania danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacji może
nie być możliwe.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. II. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt I.2 powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1
RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją

