
 
 

 

 

Polityka przetwarzania danych osobowych przez  

Transition Technologies-Software Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, 

iż:  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO, a dokładniej lit „a” ww. 

przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub lit „b” 

ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą przed zawarciem umowy. Równoległą podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies-Software Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55. Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo na adres: 

rekrutacja@ttsw.com.pl  

Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

podstawie dobrowolnej zgody. Dane osobowe każdego kandydata będą przetwarzane 

indywidualnie. Firma nie prowadzi przetwarzania zautomatyzowanego, zbiorowego, w tym 

profilowania. Przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikami jest jednoznaczne z 

udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.  Odbiorcami danych 

osobowych kandydatów będą:  

- Traffit Sp. z o.o. (dostawca systemu używanego do rekrutacji)  

- Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies (Transition 

Technologies S.A., Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o., Transition 

Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp. z o.o.,  

Tranition Technologies Control Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o, Transition 

Technologies UKR LCC, Transition Technologies USA INC., Transition Technologies-Science 

Sp. z o.o.)  – w przypadku wyrażenia przez kandydata dobrowolnej zgody na to. Zgoda nie 

jest obowiązkowa, ale zwiększa obszar potencjalnego poszukiwania wolnych ogłoszeń. Jej 

brak uniemożliwi nam przesłanie aplikacji kandydata do potencjalnego pracodawcy w 

GKTT,  

- Partnerzy i klienci grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies 

współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji – w przypadkach rekrutacji dla 

klientów zewnętrznych. Zgoda nie jest obowiązkowa, ale niezbędna do realizacji procesu 

rekrutacji (tj. zwiększa obszar potencjalnego poszukiwania wolnych ogłoszeń poza GKTT. 

Jej brak uniemożliwi nam przesłanie aplikacji kandydata do potencjalnego pracodawcy 

spoza GKTT).  

  
  
  



 
 

 

 

Dane osobowe przekazane do Transition Technologies-Software Sp. z o.o. nie są przekazywane do 

Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody:  

- przez 1 miesiąc od zakończenia niniejszej rekrutacji – w przypadku zgody jedynie na udział 

w bieżącej rekrutacji, a następnie – w przypadku braku wyrażenia, w korespondencji z 

rekruterem TTSW, przez kandydata, chęci na pozostanie w bazie kandydatów do przyszłych 

rekrutacji – będą usuwane. Okres ten wynika z chęci umożliwienia kandydatom podjęcia 

decyzji odnośnie usunięcia lub pozostawienia ich danych osobowych w bazie kandydatów 

do przyszłych rekrutacji i zwiększenia szansy na odnalezienie potencjalnego zatrudnienia. 

Wynika to z prospołecznej polityki TTSW.  

- przez 3 lata – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji, a następnie będą usuwane.  

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).  

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w 

formie elektronicznej poprzez adres mailowy: rekrutacja@ttsw.com.pl   

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji w pożądanym przez kandydata zakresie (tylko ogłoszenia do TTSW, ogłoszenia do GKTT, 

ogłoszenia spoza GKTT – klienci zewnętrzni).  

  
  
  


