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Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Quantify sp. z o.o. z siedzibą w 30-081 Kraków, ul. 
Królewska 65A/1. 

 
Cele i podstawy przetwarzania 
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO1. 

 
Twoje prawa  
Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których 
podanie jest dobrowolne, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając 
dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
Okres przetwarzania danych 
Twoje dane osobowe dostarczone nam w odpowiedzi na ogłoszoną przez nas rekrutację 
przetwarzane będą przez czas jej trwania lub jeżeli otrzymaliśmy Twoją zgodę, także w przyszłych 
rekrutacjach. Dotyczące zaś przebiegu zatrudnienia, przez okres wskazany w kodeksie pracy. 

 
Zasady przekazywania danych innym podmiotom 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące na naszą rzecz 
usługi wsparcia, w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT, tylko na podstawie zawartych umów i na 
wyraźne polecenie administratora a także podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

 
Dodatkowe informacje 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 (1) par. 1, 
2 i 4 kodeksu pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem 
Twojego zatrudnienia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 
Masz wątpliwości, pytania lub żądania? 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym 
praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@quantify.pl. 

 

 

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


