Proces RODO w rekrutacji w BSG:

1.

Jeżeli kandydat aplikuje przez stronę karier BSG, wyraża następujące zgody (pytania w formularzu
aplikacyjnym):

Your personal data is processed in order to implement the recruitment process, pursuant to art. 6 point 1 lit. b)
GDPR, as well as in order to carry out recruitment processes or to a broader extent than that arising from the
provisions of labor law (in the event of the conclusion of an employment contract), pursuant to art. 6 point 1 lit.
a) GDPR if you agree to it. The data administrator is: Better Software Group S.A. with its registered office in
Wrocław (50-022) at ul. Komandorska 12. To contact us, please send an email to office@bsgroup.eu • In order to
carry out ongoing recruitment, data should be used until its completion (no longer than 12 months). • In order
to carry out other recruitment processes, data should be used for a period of 5 years (if consent is given). •
Candidates for services for access to their data, rectification, deletion, restriction of use, as well as the right to
include supervised issues. • A candidate who has consented to the processing of personal data has the right to
withdraw his consent at any time. Withdrawal of consent to the lawfulness of earlier data transfer. • Providing
data within the scope of art. 221 of the Labor Code is available to participate in recruitment. Providing other
data is voluntary. • The recipient of personal data is hosting the mail servers used by the administrator.
o
o

Yes, Better Software Group can process my data for the time of this recruitment.
No, I don't want to apply.

Better Software Group can process my data for future hiring. *
o
o

Yes
No

Kandydat aplikując otrzymuje informacje o tym kto przetwarza jego dane, a jego zgody pojawiają sie w jego profilu
kandydata na Recruitee. Dodatkowo system wysyła do kandydata automatycznie maila z potwierdzeniem że jego
aplikacja jest przetwarzana w BSG i jakie zgody RODO udzielił, jak może je też wycofać.

Email:
Your application for the Frontend (React) Developer position is submitted successfully.
If you want to add something to your application just respond to this email.
Better Software Group
Your personal data is processed in order to implement the recruitment process, pursuant to art. 6 point 1 lit. b)
GDPR, as well as in order to carry out recruitment processes or to a broader extent than that arising from the
provisions of labor law (in the event of the conclusion of an employment contract), pursuant to art. 6 point 1 lit. a)
GDPR if you agree to it.
The data administrator is: Better Software Group S.A. with its registered office in Wrocław (50-022) at ul.
Komandorska 12. To contact us, please send an email to office@bsgroup.eu
• In order to carry out ongoing recruitment, data should be used until its completion (no longer than 12 months).

• In order to carry out other recruitment processes, data should be used for a period of 5 years (if consent is
given).
• Candidates for services for access to their data, rectification, deletion, restriction of use, as well as the right to
include supervised issues.
• A candidate who has consented to the processing of personal data has the right to withdraw his consent at any
time. Withdrawal of consent to the lawfulness of earlier data transfer.
• Providing data within the scope of art. 221 of the Labor Code is available to participate in recruitment. Providing
other data is voluntary.
• The recipient of personal data is hosting the mail servers used by the administrator.
——
We want you to be in control of your personal data. You can request a data correction or request to be deleted
from our database.

2.

Jeżeli kandydat zaaplikował każdym innym kanałem niż strona karier do BSG, obowiązkiem rekrutera
jest pozyskać zgody RODO (moze być poprzez email) i udokumentować je w Recruitee.

Kształ maila z RODO:

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Better Software Group.
Abyśmy mogli przetwarzać Twoje zgłoszenie zgodnie z regulacjami RODO musimy otrzymać potwierdzenie
mailowe o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Better Software Group SA na potrzeby obecnej
rekrutacji”
Opcjonalnie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Better Software Group SA na potrzeby przyszłych
rekrutacji”.
Możesz również wyrazić zgodę odpowiadając na tego maila:
„TAK”,
„2xTAK”- jeśli wyrażasz obie powyższe zgody.

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, a
także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych lub w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów

prawa pracy (w przypadku zawarcia umowy o pracę), na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia
na to zgody.
Administratorem danych jest:
Better Software Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-022) przy ul. Komandorskiej 12. Aby skontaktować się z
nami, wyślij wiadomość pod e-mail: office@bsgroup.eu
o
o
o
o

o
o

W celu realizacji bieżącej rekrutacji, dane będą przechowywane do czasu jej zakończenia.
W celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 5-ciu lat (w
przypadku wyrażenia na to zgody).
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania
danych.
Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w
rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Odbiorcą danych osobowych jest hostingodawca serwerów pocztowych, używanych przez administratora.

Dodatkowo na wszelkich portalach rekrutacyjnych kształt zgody wyglada jak powyżej.

