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Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000473582). Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w związku z procesem rekrutacji, zawarciem i realizacją umów cywilnoprawnych 

oznaczenie dokumentu rodo.ucpp.v.211102 

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, z siedzibą: 
ul. Sławkowska 12 oficyna II piętro, 31-014 Kraków (dalej Administrator lub Fundacja). 

2. Podstawa i cel przetwarzania danych 
a) Twoje dane przetwarzamy, gdyż są nam niezbędne do procesu rekrutacji i jej rozstrzygnięcia, 

przygotowania, zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, pozyskując je na kolejnych etapach 
w zakresie adekwatnym do celów. 

b) Dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych 
w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

c) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją, realizacją umowy, obowiązków 
sprawozdawczych na rzecz podmiotów dotujących działania Administratora, jak również na potrzeby 
informowania Cię o działaniach Fundacji, lub umożliwienia brania udziału w różnych wydarzeniach i 
aktywnościach, które nie będą bezpośrednio związane z realizacją przez Ciebie umowy z Fundacją – art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO. 

d) Cześć Twoich danych będziemy przetwarzać na potrzeby rekrutacji i jej rozstrzygnięcia na podstawie Twojej 
zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, chodzi tu o dane, które nam podasz, a nie były konieczne dla oceny spełnienia 
wymagań stawianych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

e) Wszystkie Twoje dane podane przez Ciebie w procesie rekrutacyjnym możemy też przetwarzać na potrzeby 
kolejnych rekrutacji, o ile otrzymaliśmy od Ciebie na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu zaproszenia 
do nich jak wykonania wstępnej oceny.  

Zasady przetwarzania danych osobowych osób, współpracujących na zasadach b2b są objęte niniejszym 
dokumentów również, w części ich dotyczących, w szczególności w zakresie procesu rekrutacji. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy oraz realizacji obowiązków 
ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i 
wykonania umowy. Odpowiednio dotyczy to podania danych osobowych ma potrzeby rekrutacji w zakresie 
koniecznym do dokonania oceny spełniania kryteriów z ogłoszenia rekrutacyjnego.  

Proces rekrutacji traktujemy jako czynności zmierzające do zawarcia umowy w rozumieniu art. 6 ust. lit b) RODO. 

4. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych? 
Napisz do nas e-maila na adres ado@fairtrade.org.pl. Nie udzielamy informacji telefonicznie z powodu braku 
adekwatnych procedur weryfikacji telefonicznej.  

5. Jakie są Twoje prawa? 
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami w sposób 
opisany w pkt 3. 

Jeśli wyraziłaś/-eś zgodę na przetwarzanie danych - masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
poprzez wysłanie informacji na maila ado@fairtrade.org.pl. W takim przypadku dotychczasowe przetwarzanie 
będzie zgodne z prawem. 
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6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
a) do czasu zakończenia procesu rekrutacji jako czynności zmierzających do zawarcia umowy, jeśli umowy z 

Tobą nie zawrzemy, 
b) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach rozwiązania 

ewentualnych spraw spornych, dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych, maksymalnie przez 
okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, 

c) przez okres wymagany przepisami prawa na potrzeby rozliczenia obowiązków publicznoprawnych Fundacji 
jako zatrudniającego oraz płatnika odpowiednich zobowiązań publicznoprawnych, w związku z łączącą nas 
umową,  

d) na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas 
wskazany w umowach z nimi, 

e) Do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub naszej rezygnacji odpowiednio z ich przetwarzania w związku z 
danym celem, dla którego wyraziłeś/aś zgodę. Pamiętaj, że wycofanie Twojej zgody nie delegalizuje 
przetwarzania Twoich danych za okres od udzielenia zgody do jej wycofania. 

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
a) podmiotom dofinansowującym nasze działania możemy udostępniać Twoje dane, lecz wyłącznie w celu i 

zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś/-aś udział (o ile brałeś/-aś udział w 
takich działaniach), 

b) organom władz publicznych w zakresie obowiązków Fundacji jako zatrudniającego oraz płatnika, ewentualnie 
w innych wymaganych prawem sytuacjach, 

c) usługodawcom Fundacji, jak biuru księgowemu, kancelarii prawnej, prowadzącym obsługę działalności 
Fundacji, w niezbędnym zakresie, 

d) Twoje dane będą przetwarzane w chmurze obliczeniowej, której dostawcą jest Microsoft Inc. (Office 365), a 
także za pomocą narzędzia WordPress oraz Salesforce. Dostawcy zapewniają zgodność przetwarzania z 
wymogami UE, Administrator zawarł aneks z dostawcą usługi, dotyczący przechowywania danych. Dane 
gromadzone są na serwerach, znajdujących się w UE. Administrator korzysta z bezpiecznego połączenia 
(szyfrowanym ssl). 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Zgodnie z pkt 7.d, procesorzy, dostarczający nam usługi chmury obliczeniowej, choć gwarantują przechowywanie 
danych na serwerach na terenie EOG, to siedziby mają poza EOG (USA).  

9. Skarga  
Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

10. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie 
Administrator przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych. 
Nasze przetwarzanie nie wpływa też na sytuację Twoich praw i obowiązków. 

 


