
Informacja RODO  
dla kandydatów do pracy na stanowisko  

na podstawie umowy o pracę 
lub dla kandydatów do zawarcia 

umowy o współpracy 
  

W ramach Umowy o Współadministrowaniu spółki: 
  
1. Neptis Spółka Akcyjna  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
00447152, kapitał podstawowy 100.000,00 zł – wpłacony w całości, NIP 
9721187720 
z siedzibą w Poznaniu [60-650] ul. Piątkowska 161 
 

2. Primesoft Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000221565, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 7831592998 
z siedzibą w Poznaniu [60-650] ul. Piątkowska 161 
 

3. Mr Receipt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000822722, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 9721305935 
z siedzibą w Poznaniu [60-650] ul. Piątkowska 161 
 

4. NotiNote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000606146, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 7811924500 
z siedzibą w Poznaniu [61-728] ul. 3 maja 49c/6  

 
 zwane dalej Współadministratorami, 
 

przetwarzają Twoje dane osobowe związane z procesem rekrutacyjnym. 
 
We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych 
możesz skontaktować się z nami. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja 
elektroniczna kierowana pod adres e-mail odo@neptis.pl. Możesz jednak również 
kontaktować się listownie na adres: ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”. 
 

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 26 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 (dalej: „RODO”), Spółki określiły 
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odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków 
wynikających z RODO. 
 
Niezależnie od tego, do której ze Spółek aplikujesz, Twoje prawa związane z przetwarzaniem 
Danych w procesie rekrutacji będą realizowane przez Neptis SA. Dotyczy to przede wszystkim 
zapewnienia Ci prawa dostępu do Danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa 
do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania, do 
przenoszenia Danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak również realizacji 
prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu. 
 
Niezależnie od powyższego, za przeprowadzenie procesu rekrutacji kandydatów każdorazowo 
odpowiada Spółka, która finalnie może być Twoim pracodawcą (której procesy rekrutacyjne 
odpowiadają Twojej ofercie pracy). Dodatkowo każda ze Spółek odpowiada za 
przechowywanie dokumentów związanych z udziałem w rekrutacji (w szczególności CV) 
przeprowadzonej na stanowiska dostępne w jej strukturach. 
 
Niezależnie od naszych uzgodnień, możesz zawsze wykonywać swoje prawa wynikające z 
RODO wobec każdej ze Spółek. 
 
Każda ze Spółek, stosownie do operacji przetwarzania jakich dokonuje przy wykonywaniu 
wspomnianych zadań, spełnia również obowiązki administratora danych, w szczególności: 

a) wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania, aby 
przetwarzanie odbywało się zgodnie przepisami; 

b) zapewnia, by każda osoba fizyczna działająca z jej upoważnienia, która ma dostęp do 
Danych, przetwarzała je wyłącznie na jej polecenie; 

c) w stosownych wypadkach dokonuje zgłoszenia naruszenia ochrony Danych organowi 
nadzorczemu i dokonuje zawiadomienia osoby, której Dane dotyczą o takim 
naruszeniu. 
 

Punktem kontaktowym w sprawie przetwarzania Twoich Danych jest inspektor ochrony 
danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@neptis.pl 
 
Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących 
celach: 

a) realizacji procesów rekrutacyjnych w tym przyjmowania, procedowania i analizowania 
dokumentów aplikacyjnych, złożonych przez Kandydatów w procesie rekrutacji oraz 
udzielania odpowiedzi na pytania mailowe i telefoniczne kierowane przez Kandydatów; 

b) przyjmowania i procedowania, w tym weryfikacji dokumentów złożonych w procesie 
naboru przez Kandydatów; 

c) zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, w celu realizacji 
zatrudnienia lub nawiązania współpracy z Kandydatem; 

d) budowania bazy danych Kandydatów do wykorzystania w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych przez Współadministratorów. 

 
Twoje będą przetwarzane na podstawie: 
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a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia 
rekrutacji  przez Współadministratorów przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia 
zakończenia rekrutacji, chyba że Kandydat wycofa wcześniej zgodę na udział w 
rekrutacji. W takim przypadku dane Kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 
miesięcy od dnia wycofania zgody;  

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy z 
Kandydatem, a także - w przypadku jej zawarcia - w celu wykonywania wskazanej 
umowy, przez Współadministratorów przez okres trwania tej umowy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze, związanych m.in. z realizacją obowiązków z zakresu rachunkowości i 
prawa podatkowego oraz archiwizacją dokumentów, przez Współadministratorów 
przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub jej 
rozwiązania; 

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Współadministratorów, tj. w celu dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

e. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody w celu udziału przez 
Kandydata w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Współadministratorów 
przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że Kandydat wycofa wcześniej zgodę 
na udział w przyszłych rekrutacjach. W takim przypadku dane Kandydatów będą 
przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia wycofania zgody;  

 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 
Współadministratorów, również te, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie 
danych, w szczególności, dostawcy usług IT, księgowi. Odbiorcami Twoich danych mogą być 
również podmioty, z którymi Współadministratorzy współpracują w obszarze audytu, prawa, 
podatków i usług.   
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci: 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych [art. 15 RODO]; 
• prawo do sprostowania danych [art. 16 RODO]; 
• prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym) [art. 17 RODO]; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych [art. 18 RODO]; 
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu [art. 21 RODO]; 
• prawo do przeniesienia danych osobowych [art. 20 RODO]; 
• prawo do wycofania zgody. 

 
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-
mail na adres odo@neptis.pl.  
 
Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, 
masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl. 
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