
Polityka prywatności oraz Polityka Cookies 
 
WPROWADZENIE 

 Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Paostwa danymi osobowymi, bez 
względu na to, czy pomagamy Paostwu znaleźd pracę, utrzymujemy naszą relację po 
znalezieniu Paostwu stanowiska, świadczymy dla Paostwa usługę, korzystamy z usługi 
świadczonej przez Paostwo, wykorzystujemy Paostwa dane w celu poproszenia Paostwo o 
pomoc w związku z jednym z naszych Kandydatów czy odwiedzają Paostwo naszą stronę 
internetową. 

 Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Paostwa dane 
osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązao prawnych wobec Paostwa. 
Paostwa prywatnośd jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronid Paostwa prawa do 
poufności danych. 

 Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych 
Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z 
którymi możemy się kontaktowad w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych 
Kandydatach.  

 Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), 
spółką odpowiedzialną za Paostwa dane osobowe jest Workstreet  Sp. z o.o.    

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy? 
DANE KANDYDATA: 
W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Paostwa potrzeb 
musimy przetwarzad określone informacje na Paostwa temat. Prosimy wyłącznie o dane, które 
naprawdę pomogą nam pomóc Paostwu, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, 
wykształcenie, historia zatrudnienia, kontakty w nagłych wypadkach, i inne.  
W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów 
możemy gromadzid niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam 
zaproponowania Paostwu możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Paostwa 
wymagao. Są to: 

 imię i nazwisko; 

 wiek / data urodzenia; 

 płed; 

 fotografia; 

 stan cywilny; 

 dane kontaktowe; 

 wykształcenie; 

 historia zatrudnienia; 

 dane kontaktu referencyjnego; 

 miejsce urodzenia; 

 informacje finansowe – oczekiwania finansowe lub aktualny poziom wynagrodzenia w 
zależności jakie informacje zdecydują się Paostwo nam przekazad 

 informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcecie Paostwo 
aplikowad; 

 informacje o Paostwa zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, 
gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy; 

 dodatkowe informacje, które Paostwo zdecydujecie się nam podad; 

 dodatkowe informacje, które Paostwa kontakty referencyjne zdecydują się nam podad; 

 dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazad na Paostwa temat lub które 
uzyskamy ze źródeł zewnętrznych; 



 adres IP; 

 daty, godziny i częstotliwośd, z jaką korzystacie Paostwo z naszego serwisu;  
Będziemy także gromadzid niektóre Paostwa dane w zakresie, w jakim korzystacie Paostwo z naszej 
strony internetowej.  
• DANE KLIENTA: 
Jeżeli jesteście Paostwo Klientem Workstreet Sp. z o.o., musimy gromadzid i wykorzystywad 
informacje dotyczące Paostwa firmy lub osób w Paostwa organizacji w toku świadczenia dla Paostwa 
Firmy np.: usługi znalezienie Kandydatów odpowiednich dla Paostwa organizacji.  
Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo 
potrzebujemy tylko Paostwa danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Paostwa 
organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia 
nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji. Możemy także posiadad dodatkowe 
informacje, które ktoś z Paostwa organizacji zdecydował się nam podad. Jeżeli będziemy z 
jakichkolwiek powodów potrzebowad dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Paostwa 
firmę.  
Będziemy także gromadzid niektóre Paostwa dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony 
internetowej.  
DANE DOSTAWCY: 
Potrzebujemy niewiele informacji od naszych Dostawców, aby upewnid się, że nasza współpraca 
przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Paostwa organizacji, 
abyśmy mogli się z Paostwem komunikowad. Potrzebujemy również innych informacji, jak na 
przykład dane Paostwa rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacid Paostwu za świadczone usługi 
(jeżeli jest to częśd ustaleo umownych pomiędzy nami). Gromadzimy takie dane naszych kontaktów 
w ramach Paostwa organizacji, jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Możemy 
także posiadad dodatkowe informacje, które ktoś z Paostwa organizacji zdecydował się nam podad. 
W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołem finansowym. 
Będziemy także gromadzid niektóre Paostwa dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony 
internetowej. 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW, NA PRZYKŁAD KONTAKTY 
REFERENCYJNE: 
W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia w bezpieczny sposób i 
przygotowania się na każdą ewentualnośd dla nich i dla naszego Personelu potrzebujemy kilku 
podstawowych informacji ogólnych. Prosimy wyłącznie o bardzo podstawowe dane kontaktowe, 
abyśmy mogli skontaktowad się z Paostwem w celu otrzymania referencji. To, czego potrzebujemy od 
kontaktów referencyjnych, to potwierdzenie tego, co Paostwo wiecie na temat naszego Kandydata, 
aby mógł on zdobyd pracę. Aby poprosid o referencje, potrzebujemy oczywiście danych 
kontaktowych kontaktu referencyjnego (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Będziemy 
również potrzebowad tych danych, jeżeli nasz Kandydat wymienił Paostwa jako swój kontakt.  
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: 
Gromadzimy ograniczoną ilośd danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu 
poprawienia Paostwa doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia 
zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z 
naszej strony internetowej, częstotliwośd, z jaką wchodzą Paostwo na nasza stronę internetową, i 
godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza, rodzaj Paostwa przeglądarki, 
lokalizacja, z której przeglądają Paostwo z nasza stronę internetową, wybrany przez Paostwa język i 
godziny, w jakich naszą strona internetowa jest najpopularniejsza. Jeżeli skontaktujecie się  Paostwo z 
nami przez stronę internetową, będziemy gromadzid wszelkie przekazane nam przez Paostwa 
informacje, na przykład Paostwa imię i nazwisko i dane kontaktowe. 

W jaki sposób gromadzimy Paostwa dane osobowe? 
DANE KANDYDATA:  
Gromadzimy dane osobowe Kandydata na trzy podstawowe sposoby: 



1. Dane osobowe, które Paostwo nam przekazujecie jako Kandydat; 
Workstreet Sp. z o.o. musi znad określone informacje na Paostwa temat, aby zapewnid 
Paostwu indywidualnie dopasowaną obsługę. Umożliwi to nam zapewnienie Paostwu 
najlepszych możliwości i pozwoli Paostwu zaoszczędzid czas, ponieważ nie będziecie Paostwo 
musieli przekopywad się przez nieistotne dla Paostwa oferty pracy i usługi. 

2. Możecie Paostwo nam udostępnid informacje na kilka różnych sposobów według własnego 
uznania. Mogą one zawierad: 
- Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej Workstreet Sp. z o.o. przez 
przesłanie Paostwa aplikacji na nasz adres workstreet@workstreet.pl 
- Pozostawienie wersji drukowanej swojego CV w biurze Workstreet Sp. z o.o.; 
- Przesłanie CV e-mailem do konsultanta Workstreet Sp. z o.o. lub przejście rozmowy 
kwalifikacyjnej; 
- Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy, które kieruje Paostwa na stronę 
internetową Workstreet Sp. z o.o.; 

3. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł  
W zależności od stosownych okoliczności, mogą one obejmowad dane osobowe uzyskane w 
następujących sytuacjach: 
- Paostwa kontakty referencyjne mogą ujawnid Paostwa informacje osobowe; 
- Nasi Klienci mogą udostępniad nam Paostwa informacje osobowe; 
-Możemy uzyskad informacje na Paostwa temat, wyszukując potencjalnych Kandydatów z 
zewnętrznych źródeł, jak na przykład LinkedIn i z inne strony internetowe z ofertami pracy; 

4.  Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. 
W zakresie, w jakim wchodzicie Paostwo na naszą stronę internetową lub czytacie lub klikacie 
w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach, możemy również gromadzid 
Paostwa dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Paostwa.  

DANE KLIENTA:  
Gromadzimy Paostwa dane osobowe na dwa sposoby:  

1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Paostwa.  Mamy wspólny cel – 
zapewnienie najlepszego personelu dla Paostwa organizacji. Będziemy otrzymywad dane 
bezpośrednio od Paostwa firmy na dwa sposoby -  jeśli skontaktujecie się z nami aktywnie, 
zwykle telefonicznie lub e-mailowo; lub jeżeli Workstreet Sp. z o.o. skontaktuje się z Paostwa 
firmą, telefonicznie lub e-mailowo albo, ogólniej, poprzez działania naszych konsultantów w 
ramach rozwoju biznesu. 

2. Od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów) i z innych ograniczonych źródeł (na 
przykład media internetowe i inne). 

3. W zakresie, w jakim wchodzicie Paostwo na naszą stronę internetową lub czytacie lub 
klikacie Paostwo w jakikolwiek e-mail od nas, możemy również gromadzid niektóre dane 
automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Paostwa.  

4. Z badao rynku przeprowadzonych przez osobę trzecią oraz z analizy mediów internetowych i 
innych (które możemy przeprowadzid sami lub zlecid ich przeprowadzenie innej organizacji); 

5. Z list uczestników istotnych wydarzeo; 
6. Z innych ograniczonych źródeł i od osób trzecich (na przykład od naszych Kandydatów w 

zakresie, w jakim przekażą nam Dane Paostwa firmy w charakterze ich kontaktu 
referencyjnego). 

DANE DOSTAWCY:  
Gromadzimy Paostwa dane osobowe w toku naszej współpracy lub w jakim wchodzicie Paostwo na 
naszą stronę internetową lub czytacie lub klikacie Paostwo w jakikolwiek e-mail od nas, możemy 
również gromadzid niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Paostwa. 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW:  
Gromadzimy Paostwa dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Kandydat wymienia Paostwa jako swój 
kontakt referencyjny. 
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:  



Gromadzimy Paostwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzacie Paostwo naszą 
stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Paostwa przeglądarki.  

W jaki sposób wykorzystujemy Paostwo dane osobowe? 
DANE KANDYDATA: 
Głównym powodem wykorzystywania Paostwa danych osobowych jest pomoc w znalezieniu dla 
Paostwu zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Paostwa pracy. Im więcej informacji o Paostwa 
umiejętnościach i ambicjach posiadamy, tym lepiej możemy dopasowad naszą usługę.  
Zasadniczo używamy danych Kandydata na cztery sposoby:  
- Działania rekrutacyjne; 
- Działania marketingowe; 
-  Aby pomóc nam ustalid, wykonad lub obronid roszczenia prawne. 
- W odpowiednich okolicznościach w przyszłości możemy również korzystad z danych Kandydata do 
Profilowania.  
Działania rekrutacyjne 
Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów 
z właściwymi stanowiskami. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania 
Paostwa danych osobowych do tego celu, gdy jest to stosowne i zgodnie z przepisami prawa i 
wymogami. Proszę zwrócid uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca.  

 gromadzenie Paostwa danych od Paostwa i z innych źródeł, na przykład LinkedIn; 

 przechowywanie - i aktualizowanie w razie konieczności - Paostwa danych w naszej bazie 
danych, abyśmy mogli kontaktowad się z Paostwem w związku z rekrutacją; 

 świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji; 

 przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkao, abyśmy mogli zapewnid Paostwu 
wyselekcjonowane usługi; 

 ocena danych na Paostwa temat pod kątem miejsc pracy, które według nas mogą byd dla 
Paostwa odpowiednie; 

 przesyłanie Paostwa informacji Klientom w celu aplikowania na stanowiska lub oceny 
Paostwa kwalifikacji; 

 umożliwienie Paostwu złożenia swojego CV, aplikowania na stanowiska przez Internet  

 umożliwienie Paostwu uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach online; 

 umożliwienie Paostwu uczestnictwa w interaktywnym funkcjonowaniu naszych serwisów; 

 realizacja naszych zobowiązao wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów; 

 realizacja naszych zobowiązao wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy 
Workstreet Sp. z o.o. a osobami trzecimi w związku z Paostwa rekrutacją; 

 usprawnienie naszych procesów płacowych i fakturowych; 

 weryfikacja przekazanych przez Paostwa danych z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów 
(takich jak badania psychometryczne czy testy umiejętności) lub prośby o udzielenie 
informacji (takich jak referencje, kwalifikacje); 

 W rzadszych przypadkach możemy wykorzystad Paostwa dane osobowe, aby pomóc nam 
ustalid, wykonad lub obronid roszczenia prawne. 

 
Możemy wykorzystywad Paostwa dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne 
dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzacie się Paostwo z tym, w pewnych 
okolicznościach macie Paostwo prawo do sprzeciwu. Ponadto macie Paostwo prawo wycofania tej 
zgody w dowolnym momencie. 
DANE KLIENTA:  
Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest upewnienie się, że ustalenia 
umowne pomiędzy nami mogą byd należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Mogą one 
obejmowad  znalezienie Kandydatów, którzy według nas będą odpowiedni dla Paostwa organizacji. 
Im więcej informacji posiadamy, tym lepiej możemy dopasowad naszą usługę. 
Są to: 



- Działania rekrutacyjne; 
- Działania marketingowe; 
- Aby pomóc nam ustalid, wykonad lub obronid roszczenia prawne. 
Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja. Poniżej wymieniliśmy różne 
sposoby, na jakie wykorzystujemy Paostwa dane w tym celu. 

 Przechowywanie - i aktualizowanie w razie konieczności - Paostwa danych w naszej bazie 
danych, abyśmy mogli kontaktowad się z Paostwem w związku z działaniami rekrutacyjnymi; 

 przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkao, abyśmy mogli zapewnid Paostwu 
wyselekcjonowane usługi; 

Możemy wykorzystywad Paostwa dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne 
dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzacie się Paostwo z tym, w pewnych 
okolicznościach macie Paostwo prawo do sprzeciwu. Ponadto macie Paostwo prawo wycofania tej 
zgody w dowolnym momencie. W rzadszych przypadkach możemy wykorzystad Paostwa dane 
osobowe, aby pomóc nam ustalid, wykonad lub obronid roszczenia prawne. 
DANE DOSTAWCY:  
Głównym powodem wykorzystywania Paostwa danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia 
umowne pomiędzy nami mogą byd należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz 
spełnienie wymogów prawnych.  
Będziemy wykorzystywad Paostwa informacje wyłącznie w celu:  
1. przechowywania (i aktualizowania w razie konieczności) Paostwa danych w naszej bazie danych, 
abyśmy mogli kontaktowad się z Paostwem w związku z naszymi umowami; 
2. oferowania Paostwu usług lub pozyskiwania wsparcia i usług od Paostwa;  
3. realizacji niektórych zobowiązao prawnych;  
4. w rzadszych przypadkach aby pomóc nam ustalid, wykonad lub obronid roszczenia prawne. 
5. możemy wykorzystywad Paostwa dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla 
naszych uzasadnionych interesów.  
6. Nie będziemy automatycznie prosid o Paostwa zgodę na przesyłanie komunikatów 
marketingowych na korporacyjny adres pocztowy lub e-mailowy. 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW, NA PRZYKŁAD KONTAKTY 
REFERENCYJNE:  
Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów referencyjnych, aby pomóc naszym Kandydatom znaleźd 
odpowiednie dla nich zatrudnienie. Jeśli możemy zweryfikowad ich dane i kwalifikacje, możemy 
upewnid się, że są oni dobrze dopasowani do potrzeb potencjalnych pracodawców. Możemy także 
wykorzystywad dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się z nimi w związku 
z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesowad.  
Będziemy wykorzystywad informacje przekazane nam przez naszego Kandydata wyłącznie w 
następujących celach:  
 1. jeżeli nasz Kandydat wymienił Paostwa jako kontakt referencyjny, skontaktujemy się z Paostwem 
w celu otrzymania referencji. Jest to ważna częśd naszego procesu zapewnienia jakości Kandydatów i 
może zadecydowad o tym, czy dana osoba dostanie pracę.  
2. Jeżeli nasz Kandydat wymienił Paostwa jako kontakt referencyjny, możemy okresowo 
wykorzystywad Paostwa dane do skontaktowania się z Paostwem w związku z działaniami 
rekrutacyjnymi, które według nas mogą Paostwa zainteresowad, w którym to przypadku będziemy 
wykorzystywad Paostwa dane do tych samych celów, co dane naszych Klientów.  
3. Możemy wykorzystywad Paostwa dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla 
naszych uzasadnionych interesów.  
4. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo do sprzeciwu.  
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:  
Wykorzystujemy Paostwa dane w celu poprawy Paostwa doświadczenia podczas korzystania z naszej 
strony internetowej, na przykład przez analizę Paostwa ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy, 
abyśmy mogli przedstawid Paostwu interesujące według nas stanowiska. Jeżeli jesteś również 
Kandydatem lub Klientem Workstreet Sp. z o.o., możemy wykorzystywad dane dotyczące Paostwa 



sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej 
komunikacji z Paostwem lub obsługi.  
Należy pamiętad, że komunikacja od i do Personelu Workstreet Sp. z o.o., w tym wiadomości e-mail, 
może byd sprawdzana w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeo lub postępowao 
sądowych.  

Komu udostępniamy Paostwa dane osobowe? 
• DANE KANDYDATA: Możemy udostępniad Paostwa dane osobowe różnym podmiotom, na 
różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim będziemy udostępniad Paostwa informacje 
potencjalnym pracodawcom w celu zwiększenia Paostwa szans uzyskania wymarzonej pracy.  
• DANE KLIENTA: Udostępnimy Paostwa dane przede wszystkim w celu zapewnienia 
odpowiedniej puli Kandydatów.  
• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:  O ile nie zdecydujecie Paostwo inaczej, możemy 
udostępniad Paostwa informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, platform 
automatyzacji marketingu i serwisów społecznościowych w celu upewnienia się, że wszelkie 
otrzymywane reklamy są wyselekcjonowane dla Paostwa. 
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
• W stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami możemy udostępnid 
Twoje dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii: 
- osoby i organizacje, które przechowują informacje związane z Paostwa referencjami lub aplikacją o 
pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy, oraz agencje zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy; 
- organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje 
zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na zadanie organu skarbowego lub w 
związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym); 
- zewnętrzni dostawcy, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, 
partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy 
wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy 
technologiczne); 
- zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli 
zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie); 
- platformy i dostawcy technologii marketingowej; 
- w przypadku Kandydatów: potencjalni pracodawcy i inne agencje/organizacje rekrutacyjne w celu 
zwiększenia Twoich szans znalezienia zatrudnienia; 
- w przypadku Kandydatów: zewnętrzni partnerzy, portale i wyszukiwarki ofert pracy, jeżeli uważamy, 
że poprawi to szanse znalezienia Paostwu właściwego stanowiska; 
- w przypadku Kandydatów i kontaktów referencyjnych naszych Kandydatów: osoby trzecie, które 
zatrzymaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w 
zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa; 
- jeżeli Workstreet połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi 
stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnid Twoje dane osobowe nowym 
(potencjalnym) właścicielom spółki. 
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu 
ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym 
dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 
Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeostwa danych 

W jaki sposób chronimy Paostwa dane osobowe? 
 - Staramy się chronid Paostwa informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na 
celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Paostaw danych osobowych. 

Jak długo przechowujemy Paostwa dane osobowe? 



Paostwa dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o 
kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 4 lata od daty ich 
wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z Paostwem, w zależności od tego, która z 
dat jest późniejsza. Jeśli nie życzą sobie Paostwo aby jego dane były przechowywane w bazie danych, 
możecie się Paostwo skontaktowad się z nami i przekazad wniosek o ich usunięcie, podając swoje 
imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające 
nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych, w następujący sposób: 
a/ drogą pocztową – wysyłając pismo na adres WORKSTREET Sp. z o.o. ul. Jasiniec 30/03-290 
Warszawa  
b/pocztą elektroniczną – e-mail: workstreet@workstreet.pl  
 

Kto odpowiada za przetwarzanie Paostwa danych osobowych na stronie 
internetowej Workstreet Sp. z o.o.? 
• Workstreet Sp. z o.o. kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach 
internetowych.  
JAK UZYSKAD DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWID JE LUB 
WYCOFAD? 
Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób 
przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujecie Paostwo różne prawa 
względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej. 
Aby dowiedzied się więcej o tych prawach, skontaktujcie się Paostwo z nami. Będziemy starali się 
rozpatrzyd Paostwa wniosek bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z 
zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeo terminu na mocy prawa). Proszę zwrócid uwagę, że możemy 
przechowywad Paostwa korespondencję, aby ułatwid nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych 
przez Paostwa problemów. 
• Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia Paostwu sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas 
Paostwa danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów:  
1. nasze uzasadnione interesy;  
2. umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działao organów 
publicznych;  
3. przesyłanie Paostwu materiałów marketingu bezpośredniego; 
4. dla celów statystycznych. 
• Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej 
mają zastosowanie do naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów i 
Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Paostwa danych osobowych, ponieważ 
uznajemy to za konieczne dla Paostwa uzasadnionych interesów, musimy zastosowad się do Paostwa 
sprzeciwu poprzez zaprzestanie działao, o których mowa, chyba że: 
- możemy udowodnid, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad 
Paostwa interesami; lub 
- przetwarzamy Paostwa dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.  
• Jeżeli Paostwa sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosowad się do  
Paostwa sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działao. 
• Prawo do wycofania zgody: Jeżeli otrzymaliśmy od Paostwa zgodę na przetwarzanie Paostwa 
danych osobowych dla celów określonych działao (na przykład ustaleo marketingowych lub 
automatycznego profilowania), możecie Paostwo wycofad swoją zgodę w dowolnym momencie, a 
Workstreet Sp. z o.o. przestaniemy wykonywad dane działanie, na które uprzednio wyrazili Paostwo 
zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Paostwa danych dla tego 
celu, o czym Paostwa powiadomimy. 
• Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: Możecie Paostwo w dowolnym 
czasie poprosid nas o potwierdzenie, jakie informacje na Paostwa temat posiadamy, oraz zażądad 
zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosid Paostwa o weryfikację Paostwa 
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tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Paostwa wniosku. Jeżeli udostępnimy 
Paostwu dane na Paostwa temat, które posiadamy, nie obciążymy Paostwa kosztami z tego tytułu, 
chyba że Paostwa wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądacie Paostwo 
od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyd Paostwa uzasadnionymi kosztami 
administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucid Paostwa wniosek, 
jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Paostwa wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej 
decyzji. 
• Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach macie Paostwo prawo żądad wymazania  
Paostwa danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniad następujące kryteria: 
1. dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane; 
2. jeżeli wcześniej udzielili Paostwo zgody na przetwarzanie przez nas Paostwa danych, wycofaliście ją 
i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania; 
3. dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO); 
4. konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązao prawnych jako 
administratora danych; 
5. jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych 
interesów, sprzeciwiają się Paostwo przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazad przeważających 
uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.  
• Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Paostwa wniosku wyłącznie z następujących przyczyn: 
1. skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji; 
2. spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działao 
organów publicznych; 
3. dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym; 
4. dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; 
5. w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego. 
• Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie 
uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych. 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach macie Paostwo prawo 
żądad ograniczenia przetwarzania przez nas Paostwa danych. Oznacza to, że możemy kontynuowad 
przechowywanie Paostwa danych i nie będziemy mogli wykonywad żadnych dalszych działao z 
zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu:  
1. ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej;  
2. udzielenia przez Paostwa zgody; 
3. konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeo 
prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub paostwa 
członkowskiego.  
• Okoliczności, w których jesteście Paostwo uprawnieni do zadania ograniczenia przetwarzania  
Paostwa danych osobowych, są następujące: 
1. podważacie Paostwo poprawnośd danych osobowych na Paostwa temat, które przetwarzamy. W 
takim przypadku przetwarzanie przez nas Paostwa danych osobowych będzie ograniczone do okresu, 
w którym poprawnośd danych będzie weryfikowana. 
2. sprzeciwiacie się Paostwo przetwarzaniu przez nas Paostwa danych osobowych w naszym 
uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądad ograniczenia danych, podczas gdy 
będziemy weryfikowad nasze podstawy przetwarzania Paostwa danych osobowych. 
3. jeżeli przetwarzanie przez nas Paostwa danych jest bezprawne, ale wolicie Paostwo, abyśmy 
ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz 
4. jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Paostwa danych osobowych, ale potrzebujecie 
Paostwo danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeo prawnych. 
• Jeżeli udostępniliśmy Paostwa dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o 
ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. 
Oczywiście zawiadomimy Paostwa przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie 
Paostwa danych osobowych. 



• Prawo do poprawy: Macie Paostwo również prawo żądad, abyśmy poprawili jakiekolwiek 
niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Paostwa temat. Jeżeli udostępniliśmy 
te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub 
wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Paostwa 
również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli 
uznamy za uzasadnione, by nie zastosowad się do Paostwa wniosku, wyjaśnimy Paostwu przyczyny 
naszej decyzji. 
• Prawo do przenoszenia danych: Macie Paostwo prawo, według Paostwa uznania, 
przekazywad swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, ze możecie 
Paostwo przekazywad swoje dane konta w Workstreet Sp. z o.o. innej platformie internetowej. Aby 
Paostwu to umożliwid, przekażemy Paostwu dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym 
się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyście mogli przenieśd swoje dane na inną 
platformę internetową. Możemy również bezpośrednio przekazad Paostwu dane. Prawo do 
przenoszenia danych ma zastosowanie do:  
1. danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka); 
2. danych osobowych przekazanych przez Paostwa; 
3. danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Paostwa zgody w celu realizacji umowy. 
• Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru:  
Macie Paostwo również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru.  
• Ważne jest, aby przechowywane przez nas Paostwa dane osobowe były dokładne i aktualne. 
Prosimy o informowanie nas, jeśli Paostwa dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one 
przez nas przechowywane. 
 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
Co to jest plik cookie? 
• „Cookie” to ciąg informacji przechowywany na dysku twardym Paostwa komputera, który 
zawiera zapis Paostwa sposobu korzystania ze strony internetowej, aby umożliwid przedstawienie 
Paostwu, podczas Paostwa kolejnej wizyty na stronie internetowej, indywidualnie dopasowanych 
opcji na podstawie przechowywanych informacji o Paostwa ostatniej wizycie. Pliki cookies mogą byd 
także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.  
• Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Paostwa systemowi. Jeżeli 
chcecie Paostwo sprawdzid lub zmienid rodzaje akceptowanych plików cookies, możecie to zwykle 
zrobid w ustawieniach swojej przeglądarki.  
Jak wykorzystujemy pliki cookies? 
• Wykorzystujemy pliki cookies w dwóch celach: 
- śledzenie Paostwa aktywności na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam zrozumienie, w jaki 
sposób korzystacie ze strony internetowej, i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub 
dla większych grup. Pomaga to nam rozwijad i ulepszad naszą stronę internetową i usługi w 
odpowiedzi na potrzeby naszych odwiedzających, a także 
- aby ułatwid nam reklamowanie ofert pracy, które według nas mogą Paostwa interesowad. Mamy 
nadzieję, że oznacza to dla Paostwa mniej czasu spędzonego na przeczesywaniu niekooczących się 
stron i szybsze znalezienie wymarzonego zatrudnienia. 
• Rodzaje plików cookies: 
- sesyjne pliki cookies: przechowywane na Paostwa komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej 
i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID 
sesji umożliwiający Paostwu przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na 
każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Paostwa komputera lub 
- trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Paostwa komputerze i pozostaje 
tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może byd odczytywany przez stronę 
internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Wykorzystujemy trwale pliki cookies dla 
celów Google Analytics i personalizacji. 
• Pliki cookies mogą byd również sklasyfikowane w następujący sposób: 



- Niezbędne pliki cookies: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia Paostwu efektywnego 
korzystania ze strony internetowej, jak na przykład podczas aplikowania na stanowisko, więc nie 
mogą byd wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyd usług udostępnianych 
Paostwu na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o Paostwie, 
które mogłyby byd wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, gdzie Paostwo byli w 
internecie. 
- Pliki cookies związane z wydajnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i 
ulepszanie działania naszej strony internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczad wizyty, 
identyfikowad źródła ruchu sieciowego i obserwowad, które elementy strony internetowej są 
najpopularniejsze. 
- Pliki cookies związane z funkcjonalnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają naszej stronie 
internetowej zapamiętanie Paostwa wyborów (na przykład Twoja nazwa użytkownika, język lub 
region) i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy Paostwu na przykład przekazad 
wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzystacie. Tego rodzaju pliki cookies mogą 
byd również wykorzystane do zapamiętania zmian, których dokonaliście w zakresie rozmiaru tekstu, 
czcionki i innych elementów stron internetowych, które możecie personalizowad. Informacje 
zbierane przez te pliki cookies posiadają zwykle postad anonimową. 
- Pliki cookies dotyczące personalizacji: Tego rodzaju pliki cookies pomagają nam reklamowad 
szczegóły potencjalnych ofert pracy, które według nas mogą Paostwa zainteresowad. Są one trwale 
(tak długo, jak długo będziecie u nas zarejestrowani) i oznaczają, że kiedy się zalogujecie się Paostwo 
lub wrócicie na stronę internetową, możecie zobaczyd oferty pracy podobne do tych, które 
przeglądaliście poprzednio.  
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 
UZASADNIONE INTERESY 
Zastosowanie ma tu artykuł 6(1)(f) RODO – mówi on, że możemy przetwarzad Twoje dane, jeżeli to 
„jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez *nas+ 
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają *Paostwa] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych 
osobowych”.  
Nie uważamy, aby którekolwiek z następujących działao szkodziło w jakikolwiek sposób – tak 
naprawdę pomagają nam one oferowad Paostwu lepiej spersonalizowaną, wydajną obsługę, więc 
wszyscy odnoszą korzyśd! Jednakże macie Paostwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez 
nas Twoich danych osobowych na tej zasadzie.  
DANE KANDYDATA: 
Uważamy za uzasadnione oczekiwanie, że jeżeli poszukujecie Paostwo pracy lub zamieściliście 
Paostwo swoje CV na portalu ofert pracy lub w serwisie społecznościowym specjalizującym się w 
kontaktach zawodowych, nie macie  nic przeciwko temu, abyśmy gromadzili lub w inny sposób 
wykorzystywali Paostwa dane osobowe do oferowania Paostwu lub świadczenia usług 
rekrutacyjnych, udostępniania tych informacji potencjalnym pracodawcom i weryfikacji Paostwa 
umiejętności względem naszej bazy wakatów. Kiedy wygląda na to, że zostaniecie Paostwo 
zatrudnieni, Paostwa potencjalny pracodawca może również chcied zweryfikowad informacje, które 
nam Paostwo przekazali (takie jak wyniki badan psychometrycznych lub testów umiejętności), lub 
potwierdzid Paostwa referencje, kwalifikacje lub informacje o karalności w zakresie, w jakim 
weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa. Musimy wykonywad te 
czynności, abyśmy mogli funkcjonowad jako dochodowa firma i pomagad Paostwu oraz innym 
Kandydatom w znalezieniu pracy, na jaką zasługujecie. 
• Chcemy zapewnid Paostwu indywidualnie dopasowane rekomendacje stanowisk, aby pomóc 
Paostwu w procesie poszukiwania pracy. Uważamy zatem, że uzasadnione jest przetwarzanie przez 
nas Paostwa danych w celu upewnienia się, że przesyłamy Paostwu najodpowiedniejsze treści.  
• Musimy zapewnid sprawne funkcjonowanie naszej firmy, abyśmy mogli kontynuowad 
świadczenie usług na rzecz takich Kandydatów, jak Paostwo. We właściwych przypadkach musimy 



więc również wykorzystywad Paostwa dane dla celów naszych wewnętrznych czynności 
administracyjnych.  
• Mamy nasze własne zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których wypełnienie leży w 
naszym uzasadnionym interesie! Jeżeli uważamy to w dobrej wierze za konieczne, możemy 
udostępniad Paostwa dane w związku ze ściganiem przestępstw, poborem podatków i faktycznym lub 
przewidywanym postępowaniem sądowym. 
DANE KLIENTA:  
W celu zapewnienia Paostwu możliwie najlepszej obsługi przechowujemy Paostwa dane osobowe 
i/lub dane osobowe osób kontaktowych w Paostwa organizacji, a także dokumentację naszych 
rozmów, spotkao, zarejestrowanych stanowisk i miejsc pracy. Możemy okresowo poprosid Paostwa o 
wypełnienie ankiety satysfakcji klienta. Uważamy to za uzasadnione działanie – uznajemy powyższe 
sposoby wykorzystania Paostwa danych za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako 
organizacji świadczącej dla Paostwa różnorodne usługi rekrutacyjne. 
DANE DOSTAWCY: 
Wykorzystujemy i przechowujemy dane osób w naszej organizacji w celu usprawnienia odbioru usług 
od Paostwa jako jednego z naszych Dostawców. Posiadamy również dane finansowe, abyśmy mogli 
zapłacid Paostwu za Paostwa usługi. Uznajemy wszystkie takie działania za konieczne w ramach 
naszych uzasadnionych interesów jako odbiorcy Twoich usług. 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW, NA PRZYKŁAD KONTAKTY 
REFERENCYJNE: 
Jeżeli nasz Kandydat wymienił Paostwa jako kontakt referencyjny, wykorzystamy Paostwa dane do 
skontaktowania się z Paostwem w celu otrzymania referencji. Jest to element naszego procesu 
zapewnienia jakości, więc uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako 
organizacji oferującej usługi rekrutacyjne i zatrudniającej personel.  
Jeżeli Kandydat lub członek Personelu podał nam Paostwa dane jako kontakt w nagłych wypadkach, 
wykorzystamy te dane do skontaktowania się z Paostwem w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. 
Jesteśmy pewni, że zgodzicie się Paostwo, iż jest to ważny element naszej organizacji zorientowanej 
na ludzi, a przez to konieczny dla naszych uzasadnionych interesów. 
USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEO PRAWNYCH 
Czasami konieczne może byd przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz, w stosownych 
przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w 
związku z wykonywaniem lub obroną roszczeo prawnych. Art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy 
przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeo prawnych, lub w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.  
Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpid, gdy potrzebujemy porady prawnej w związku z 
postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych 
informacji w ramach procesu sądowego. 
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAD 
Podmiot Workstreet Sp. z o.o. odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 
strony internetowej: Workstreet sp. z o.o. 
Podmiot Workstreet Sp. z o.o. odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, 
Klientów, Dostawców, kontaktów referencyjnych Kandydatów. 
• w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych; 
• jeżeli podejrzewacie Paostwo jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do 
Paostwa danych osobowych; 
• w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Paostwa danych osobowych (jeżeli zgoda jest 
podstawą prawną przetwarzania przez nas Paostwa danych osobowych); 
• z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności. 
Możesz napisad do nas pod następujący adres: 
ul. Jasiniec 30, 03-290 Warszawa, Polska 
Możesz również wysład e-mail pod adres: workstreet@Workstreet.pl 
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JAK SKONTAKTOWAD SIĘ Z LOKALNYM ORGANEM NADZORU 
Podmiot Workstreet Sp. z o.o. odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 
strony internetowej: Workstreet sp. z o.o. 
Dane organu nadzoru: 
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych . Możesz skontaktowad się z nim w 
następujący sposób: • T: (+48) 22 531 03 00 • E: kancelaria@giodo.gov.pl •  ul. Stawki 2, 00-193 
Warsaw • F: (+48) 22 531 03 01 
 
 


