
Wyrażam zgodę na: 
 przetwarzanie moich danych osobowych: adres e-mail oraz miasto poszukiwania 

zatrudnienia,  

przez Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Bociana 22a, 31-231 

Kraków, w celu otrzymywania newslettera; 

 przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji 

handlowych (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną). 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera 

jest Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Bociana 22a, 31-231 Kraków 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, a jego dane kontaktowe, to: e-mail: 

ochronadanych@jobmangroup.pl, tel.: 12 294-13-05  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.   

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, 

bym mógł otrzymywać newsletter. 

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania 

newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a 

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). Dodatkowo, przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych 

opierać się może na usprawiedliwionym interesie Administratora (np. w zakresie 

tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego produktów 

własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń) 

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku 

z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czas cofnięcia zgody, ponadto w przypadku, 

gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu 

administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. 

okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się 

osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy 

sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. 

9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz 

Administratora usługi it (Job Solutions Sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie, usługi hostingowe 

czy e-mail marketingu FreshMail Sp. z o.o. 
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31-406 Kraków ; ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy) 
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10. Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. poprzez rejonizację 

dokonywana na podstawie wskazanego miasta poszukiwania zatrudnienia  

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

 


