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ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
Навіщо нам потрібні ваші дані, тобто з якою метою ми їх обробляємо? 
1.  щоб надати вам навчальну послугу. 
2.  підтримати вас у пошуку роботи, розмістивши ваше резюме в нашій базі даних, а потім надавши ваше 
резюме компаніям, які шукають кандидатів на роботу  
 
Як ви можете зв’язатися з нами? 
1. листом на адресу нашого головного офісу: HUTCHINSON INSTITUTE – KASANDRA FINTAK з 
місцезнаходженням у Лодзі, вул. Замойскей 18 оф. 2 (93 -486). Наш № NIP 9471279093. 
2. електронною поштою за адресою: office@hutchinson.org.pl 

Які у вас права? 
1. доступу до ваших даних, 
2. виправлення їх, 
3. вимагати їх видалення, 
4. обмеження обробки, 
5. заперечення проти обробки ваших персональних даних, 
6. право на перенесення даних. 

Що робити, якщо ви вважаєте, що ми обробляємо ваші дані з порушенням законодавчих вимог? 
Ви можете подати скаргу до контролюючого органу. У Польщі це Голова Управління захисту персональних 
даних; 

Чи повинні Ви надавати нам свої персональні дані?  
Це добровільно, але без надання ваших контактних даних ми не зможемо надати вам навчальну послугу, 
а також не зможемо надати ваші персональні дані компаніям, які шукають працівників   

На якій правовій основі ми обробляємо ваші дані? 
Ст. 6 п. 1 b GDPR (договір, який нас зобов'язує) в рамках навчальної послуги, яку ми надаємо, ст. 6 п. 1 літ. 
c GDPR (виконання юридичних зобов'язань) та ст. 6 п. 1 літ. а GDPR (ваша згода) з точки зору підтримки в 
галузі набору персоналу. Згода може бути відкликана в будь-який час.   

Кому ми передаємо ваші дані?  

1. суб'єктам , що займаються хостингом (зберіганням) персональних даних 
2. постачальникам послуг у формі електронної пошти, 
3. кур'єрам та пошті,  
4. суб'єктам, що надають бухгалтерські послуги,  
5. компаніям, зацікавлені у працевлаштуванні вас (після отримання вашої згоди).  

Як довго ми оброблятимемо ваші дані? 
Протягом часу: 
1. Надання навчальної послуги та час, коли буде потрібно продемонструвати правильність її здійснення, 
тобто до закінчення строку позовної давності для вимог чи податкових зобов’язань, пов’язаних із послугою.  
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2. Що стосується даних, що обробляються для підтримки процесу набору персоналу - протягом 3 місяців 
після завершення навчання, якщо ви раніше не відкликали свою згоду.  

Ваші дані будуть передані за межі ЄЕЗ? 
Адміністратор не передбачає передачу ваших даних за межі ЄЕЗ. У разі виникнення такої ситуації дані 
передаватимуться на правовій основі, що міститься в GDPR. 

Чи будете ви піддаватися автоматизованому процесу прийняття рішень? 
Ні.  

 

 


