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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informuję, że:

administrator danych
§ 1 

Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(kod: 01-208), ul. Przyokopowa 33. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@openlife.pl  
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

insPEKtor ochrony danych
§ 2 

U Administratora wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się mailowo  poprzez kon-
takt na adres: iod@openlife.pl lub przesyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń 
Życie Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

cELE PrZEtWarZania, PodstaWy PraWnE PrZEtWarZania i PraWniE UZasadnionE intErEsy  
rEaLiZoWanE PrZEZ administratora danych

§ 3 
Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe, w celu:
1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko,  i jej rozstrzygnięcie – podstawą przetwarzania 

jest art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy dla zakresu danych objętych tym przepisem; w przypadku podania szerszego zakresu 
danych niż wskazany w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1pkt  a RODO 
jest  Pani/Pana zgoda;

2. uczestniczenia w procesie i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji realizowanych u Administratora danych na stanowisko pracy 
wymagające posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i wykształcenia - podstawą prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 
ust. 1 pkt a RODO jest  Pani/Pana zgoda;

odBiorcy danych osoBoWych
§ 4 

Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych do innych odbiorców danych osobowych, chyba że powyższy obo-
wiązek wynikać będzie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa. 

PrZEKaZyWaniE danych do PaŃstWa trZEciEGo LUB orGaniZacJi miĘdZynarodoWEJ
§ 5 

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 

PrZEchoWyWaniE danych osoBoBoWych
§ 6 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od momentu zakończenia  procesu rekrutacji. W przypadku wyraże-
nia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji realizowanych u Administratora danych, dane 
przechowywane będą przez okres dwóch lat od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, W przypadku wcześniejszego wycofania 
zgody na przetwarzanie danych dla tych celów, Administrator danych przestanie je wcześniej  przetwarzać. 

PraWa osoBy, KtÓrEJ danE dotycZĄ
§ 7 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
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PraWo do WycoFania ZGody
§ 8 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym 
czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do cza-
su jej wycofania. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych 
w sposób wskazany w punktach 1 i 2 powyżej.

PraWo do WniEsiEnia sKarGi do orGanU nadZorcZEGo
§ 9 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

doBroWoLność LUB oBoWiĄZEK PodaniE danych i ich KonsEKWEncJE
§ 10 

Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi  
na nią oraz dla potrzeb prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywa-
nia sporów. Niepodanie danych może w szczególności skutkować niemożliwością realizacji powyższych celów, w tym niemoż-
liwością rozpatrzenia reklamacji. 


