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Administratorem danych osobowych jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 
Warszawa-Wesoła, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000220535, NIP: 113-25-184-15, kapitał zakładowy: 83.100.000,00 zł. 

 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w NTT System S.A. należy kontaktować się 
poprzez adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie 
danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

CELE PRZETWARZANIA 

a) przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora danych  na stanowisku 
wskazanym w ogłoszeniu; 

b) przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych osobowych; 
c) w przypadku zatrudnienia  realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa;  
d) dochodzenie, ustalenie  i obrona przed  roszczeniami.  

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Art. 6 ust. 1 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Na podstawie zgody przetwarzane są dane osobowe  nie wymagane przepisami prawa pracy;  
 
Art. 6 ust. 1 pkt b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 
Art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 
przepisów prawa pracy;   
 
Art. 6 ust. 1 pkt f RODO - (prawnie uzasadnione interesy Administratora), dane przetwarzane w przypadku m.in. 
przetwarzanych danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń . 
 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania tj. 

a) do odwołania zgody; 
b) do zakończenia rekrutacji na stanowisko; 
c) do pół roku od ich otrzymania jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie do przyszłych procesów 

rekrutacyjnych;  
d) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku 

do niego jeżeli jest konieczność dysponowania danymi; 
e) wynikający z przepisów prawa , które obligują do przechowywania danych przez określny czas , jeżeli 

nastąpi zatrudnienie. 
 

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 
 



 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Wydanie nr   1 
 
Obowiązuje od:  25-05-2018 roku 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  Strona 2 z 2 

ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH  
 
NTT System S.A.  nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. 
 
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania danych; 
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych; 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania , że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych; 
e) wycofania udzielonej zgody; 
f)       oraz  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Pani /Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.   

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres NTT System S.A. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła lub elektronicznej na 
adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl 


