Polityka prywatności
portalu Recruitment Point - www.pointr.pl

Zasady ogólne
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu Recruitment Point i na
stronie www.pointr.pl, zwanym dalej PointR jest Business Line Support Piotr Sobczyk z
siedzibą w Warszawie 02-122, przy ul. Sierpińskiego 3/62, wpisany do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej; NIP: 6291045541
2. Dane osobowe osób aplikujących o pracę, uzyskiwane przez PointR, są przetwarzane
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwaną dalej Ustawą oraz zgodnie z wytycznymi
określonymi przez 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, zwanej dalej ogólnie RODO (rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), w celu ich przekazania pracodawcy lub podmiotowi, który bezpośrednio w
jego imieniu prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko, określone w opublikowanym
ogłoszeniu.
3. Uzyskiwane przez PointR dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom
trzecim w żadnym innym celu, niż na potrzeby realizacji procesów rekrutacji.
4. Do momentu przekazania danych osobowych ich administratorem jest właściciel serwisu
internetowego Recruitment Point.
5. Administrator danych zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przetwarzane przez
PointR dane osobowe były bezpieczne.
6. PointR nie zbiera, ani nie przetwarza danych wrażliwych.
Dane osobowe osób szukających pracy
1. Osoby szukające pracy nie mają możliwości, ani nie potrzebują zakładać kont na portalu
PointR, żeby aplikować na wybrane oferty pracy.
2. Aplikując na wybrane ogłoszenie lub ofertę pracy, osoba kandydująca:
- wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, podanych w
formularzu zgłoszeniowym i załączonym pliku CV przez PointR oraz ich udostępnienie,
a następnie przetwarzanie w celu obsługi prowadzonego procesu rekrutacji przez
ogłoszeniodawcę
- ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym
momencie, nawet w przypadku, jeżeli udostępnione dane osobowe są przetwarzane
przez administratora w prawidłowy sposób
- ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu
- ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym
momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie
danych
- ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ustawy lub RODO
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3. Udostępnienie swoich danych osobowych przez osobę aplikującą o pracę na portalu
PointR jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji i obsługi procesu
rekrutacji, prowadzonego przez ogłoszeniodawcę.
4. PointR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia obowiązujących przepisów
przetwarzania dotyczących przetwarzania danych osobowych przez podmioty
zamieszczające ogłoszenia, który, osoba aplikująca o pracę udostępniła swoje dane
osobowe.
5. Wszelkie naruszenia i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
PointR proszę zgłaszać pod adresem e-mail: bok@pointr.pl
6. W przypadku naruszenia praw osób szukających pracy przez podmioty publikujące
ogłoszenia o pracę i oferty pracy na portalu PointR, administrator lub moderatorzy PointR
zablokują konta ogłoszeniodawcy oraz ich oferty, do momentu jednoznacznego
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego z danymi osobowymi kandydata oraz pliku CV w
odpowiedzi na wybraną ofertę pracy, może skutkować dodaniem danych osoby
aplikującej o pracę do listy mailingowej PointR, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu
e-mail.
8. PointR zastrzega sobie prawo do wysyłania podobnych ofert pracy w celu ułatwienia
kandydatowi znalezienia jak najlepszej pracy.
9. Osoba wpisana do bazy danych PointR może w każdej chwili żądać od PointR usunięcia
swoich danych osobowych i zaprzestania otrzymywania informacji, powiadomień i
wiadomości od PointR. Chęć zgłoszenia wykreślenia swoich danych osobowych z bazy
danych PointR zgłaszający może przedstawić do PointR przez kliknięcie linku w
otrzymanej wiadomości e-mail lub przez osobne zgłoszenie w postaci wiadomości
przesłanej na adres e-mail: bok@pointr.pl
10. Usunięcie danych osobowych osoby aplikującej o pracę z bazy danych PointR nie ma
ma wpływu na proces rekrutacji.
•
Dane podmiotów szukających pracowników
1. Podmioty szukające pracowników, żeby móc w pełni korzystać z usług portalu PointR,
zobligowane są do założenia konta użytkownika.
2. Wszystkie dane użytkownika, podawane w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika
są dobrowolnie, a jednocześnie niezbędne do umieszczenia użytkownika w bazie danych
PointR i rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez PointR.
3. Użytkownik PointR ma pełną kontrolę nad swoimi danymi, które są dostępne do edycji
po zalogowaniu.
4. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony hasłem, definiowanym przez samego
posiadacza konta.
5. Dane użytkownika są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług PointR, tj.
zamieszczania ogłoszeń o pracę i ofert pracy przez użytkownika na portalu PointR, jak i
w imieniu użytkownika na innych serwisach, portalach i w mediach społecznościowych,
które obsługuje PointR.
6. Rejestrując konto użytkownika na PointR, użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na
otrzymywanie od PointR informacji, powiadomień, wiadomości i materiałów
marketingowych, przesyłanych droga e-mail na wskazany w koncie użytkownika adres email.
7. PointR zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem portalu również drogą
telefoniczną.
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8. Publiczne dane użytkownika, mogą trafić w posiadanie osób lub podmiotów trzecich, na
co PointR nie ma wpływu i nie będzie ponosił z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
9. Użytkownik PointR może w każdej chwili wyrazić chęć usunięcia wskazanych danych w
swoim koncie użytkownika lub usunięcia całego swojego konta użytkownika przez
przesłanie w tym względzie stosownej informacji na adres e-mail: bok@pointr.pl, a PointR
dokona stosownych operacji w terminie do 48 godzin, od momentu otrzymania
zgłoszenia.
10. Z przyczyn oczywistych, żądanie usunięcia danych użytkownika będzie skutkowało
usunięciem konta użytkownika z portalu PointR.
11. Usunięcie konta użytkownika z portalu PointR będzie jednoznaczne z rezygnacją z
możliwości zlecania PointR dodawania ogłoszeń o pracę i ofert pracy na innych
serwisach, portalach i w mediach społecznościowych, które PointR obsługuje lub z
którymi współpracuje.
12. W przypadku dokonywania przez użytkownika płatności bezpośrednio w Serwisie PointR,
udostępnione dane użytkownika będą przetwarzane przez firmę obsługującą płatności,
którą jest serwis internetowy Przelewy 24 prowadzony przez firmę PayPro S.A. z siedzibą
w Poznaniu 60-327 przy ul. Kanclerska 15
Pliki cookies (tzw. ciasteczka)
Pliki cookies mogą być zapisywane na komputerze użytkownika, a następnie wykorzystywane
między innymi w poniższych celach:
- bezpośrednio przez
PointR w celu umożliwienia logowania, indeksacji strony,
gromadzenia danych statystycznych, przesyłania wiadomości, powiadomień, reklam i
prowadzenia działań marketingowych
- przez takie firmy lub serwisy internetowe, jak: Google, Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, Pracuj.pl, InfoPraca, Praca.pl, Jober, Lento, OLX, Gumtree, Praca Gratka, a
także inne serwisy, które w sposób bezpośredni lub pośredni podejmują współpracę z
PointR, w celach statystycznych, marketingowych lub do trafniejszego lokowania i
serwowania reklam.
Formy kontaktu
W razie pytań, uwag lub wątpliwości względem Polityki prywatności i przetwarzania danych
osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@pointr.pl
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