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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (RODO). 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE z siedzibą w 
Rydze, ul. K. Valdemara 63,Ryga, LV-1142,Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału pod firmą Balcia 
Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 
Warszawa, (dalej zwana „Administratorem” lub „Balcia”). Z Administratorem można kontaktować się 
poprzez adres e-mail: dpo.contact@balcia.com. 
 
Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów. 
 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ORAZ JAKA JEST TEGO PODSTAWA 
PRAWNA? 

W zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: 

• imię (imiona) i nazwisko oraz wskazane przez Ciebie dane kontaktowe, tj. numer telefonu i adres 
poczty elektronicznej. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wykonania następujących celów: 

• prowadzenia procesu rekrutacji, w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed 
zawarciem umowy o pracę, 

• w celu przyszłych rekrutacji, jednak tylko pod warunkiem, że mamy Twoją zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w tym właśnie celu, 

• realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów, wykonania obowiązków dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia 

dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w postępowaniu przed sądami lub organami 

państwowymi oraz w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania. 

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?  

Twoje dane osobowe będą przechowywane: 

• na potrzeby niniejszej rekrutacji, przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, 
• w razie wyrażenia zgody na przechowanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez okres 

jednego (1) roku od zakończenia niniejszej rekrutacji, 
• do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a przysługujących z 

tytułu udziału w niniejszej rekrutacji. 

 

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH?  

Twoje dane osobowe będą przechowywane: 
• na potrzeby niniejszej rekrutacji, przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji, 
• w razie wyrażenia zgody na przechowanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez okres 

jednego (1) roku od zakończenia niniejszej rekrutacji, 

• do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a przysługujących z 
tytułu udziału w niniejszej rekrutacji. 
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JAKIE SĄ TWOJE PRAWA, JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ? 

Przysługuje Ci prawo do: 

• żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Balcia, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest 
Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonaliśmy na podstawie uprzednio otrzymanej zgody, 

 
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Balcia za pośrednictwem wskazanych na 
wstępie danych kontaktowych. 
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowyc
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