GDPR Information Clause

As per art. 13 of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 dated 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as
GDPR), we inform that:

1.

The Personal Data Controller of your personal data (hereinafter referred to as PDC) is

Instapage Poland LLC, Al. Józefa Piłsudskiego 6/1, 15-445 Białystok.

2.

It is possible to contact the PDC at the following address: Al. Józefa Piłsudskiego 6/1, 15-445

Białystok, phone no. 882 747 550, e-mail ado@instapage.com

3.

Your personal data shall be processed according to art. 6 sec. 1a) GDPR, for recruitment

purposes

4.

The receivers of your data shall be entities authorised to obtain such personal data based

on regulations or based on a data processing agreement

5.

Your data can be transferred to a foreign country – in this case the United States
of America only to the extent necessary to cooperate with (partner of Instapage
Poland LLC) due to conducting common HR policy, based on the co-administration
agreement, via the Google Cloud service. The basis for such transfer is the
decision of the European Committee from 12 July 2016 stating the required
security level of data in the ‘Privacy Shield’ program

6.

Personal data will be stored for the duration of the recruitment period, not longer
than to the time of revoking the consent

7.

You have the right to request access to your data from the PDC and amend it. In
cases covered by legal regulations, you have the right to demand your personal
data to be removed, demand the processing of your data to be limited and you
also have the right to transfer your personal data.

8.

You have the right to revoke your consent to process your personal data at any
time, which will not influence the legality of processing of said data which
occurred before the revoking of the consent

9.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority

10.

Disclosing your personal data is a statutory requirement and you are obliged to
disclose your personal data, while not doing this shall make the conducting of the
recruitment process impossible

11.

Your data shall not be undergo automated processing for decision-making
purposes, nor will they be profiled.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej RODO), informuje się, że:

1.

Administratorem

Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest

Instapage Poland Sp. z o.o., Al. Józefa Piłsudskiego 6/1, 15-445 Białystok.
2.

Kontakt

z ADO możliwy jest pod adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 6/1, 15-445 Białystok,

tel. 882 747 550, e-mail ado@instapage.com
3.

Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w

celu przeprowadzenia rekrutacji
4.

Odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych

5. P
 ani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – do Stanów
Zjednoczonych Ameryki tylko w niezbędnym zakresie związanym ze
współpracą z Instapage Inc.(wspólnik Instapage Poland Sp. z o.o.) w związku
z prowadzeniem wspólnej polityki kadrowej na podstawie umowy o
współadministrowaniu, oraz za pośrednictwem usługi chmurowej Google
Cloud. Podstawą transferu do Google Cloud jest decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 12 lipca 2016r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w
programie „Tarcza Prywatności”
6.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie


dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
7.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych


osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa

przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania
ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych,

a

także

prawo

do

przenoszenia danych osobowych.
8.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie


będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. M
 a Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan


obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia
przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

