
 
 

 

 

 
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych 

Wizytówka Pracodawcy w bazie firm Pracuj.pl 
 

Administrator 
danych 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Pracuj sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, e-mail: 
cc_profile@pracuj.pl, tel.: (22) 373 73 00 (Grupa Pracuj). 
 

Dane osobowe 
 

Przetwarzamy dane osobowe, które znajdują się w Twojej Wizytówce 
Pracodawcy, umieszczonej w bazie firm Pracuj.pl. Mogą to być w 
szczególności następujące dane: imię, nazwisko, nazwa i adres 
działalności gospodarczej, nr NIP, nr REGON, numer telefonu, adres e-
mail oraz adres strony internetowej. 
  

Cel  
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu publikacji Wizytówki 
Pracodawcy w bazie firm Pracuj.pl zgodnie z Ogólnymi Zasadami 
Współpracy z Grupą Pracuj sp. z o.o.  
 

Podstawa prawna  
 

Wykonanie usługi zgodnie z Ogólnymi Zasadami Współpracy z Grupą 
Pracuj sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 

Czas przetwarzania Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres publikacji Wizytówki 
Pracodawcy zgodnie z Ogólnymi Zasadami Współpracy z Grupą Pracuj 
sp. z o.o. 
 

Odbiorcy danych 
 
Przekazywanie do 
państw trzecich 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być dostawcy poczty 
elektronicznej (Microsoft) oraz organy administracji państwowej (np. 
urzędy skarbowe i organy kontroli skarbowej). Twoje dane będą także 
dostępne dla wszystkich osób odwiedzających bazę firm Pracuj.pl. 
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza 
Europejski Obszar Gospodarczy). 
 

Twoje prawa 
 

Masz prawo: 
 

1. dostępu do Twoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, 

2. sprostowania Twoich danych osobowych, 

3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do „bycia 
zapomnianym”), 

4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych, 

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(https://uodo.gov.pl). 
 

Kontakt do nas 
 
IOD 
 

W razie pytań oraz żądań odnośnie przetwarzania Twoich danych 
osobowych, w szczególności odnośnie usunięcia Wizytówki Pracodawcy 
lub aktualizacji danych, skontaktuj się z nami pod adresem: 
cc_profile@pracuj.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 
pod adresem: iod@pracuj.pl 
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