
Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest Invicta Management Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 

przy ul. Polnej 64. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na 

potrzeby procesu rekrutacji. Pani/a dane przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i/lub  

na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do rozpatrzenia Pani/a kandydatury. 

Wysyłając do Invicta Management zgłoszenie aplikacyjne poprzez Aplikuj lub w inny sposób 

zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

aplikacyjnym w celu udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jednocześnie informujemy, że Invicta Management Sp. z o.o. jest podmiotem 

odpowiedzialnym za proces rekrutacji na potrzeby pozostałych Spółek Invicta tj. Invicta  

Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Invicta Software  

Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o. 

W związku z tym baza Kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne bez wskazania 

konkretnego stanowiska lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych postępowaniach 

rekrutacyjnych ma charakter wspólny – Kandydat będzie brany pod uwagę w ramach 

wszystkich rekrutacji organizowanych przez Spółki Invicta (Spółki Invicta są jej 

współadministratorami). 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/i wycofać w każdym momencie, przy 

czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku 

zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat, licząc od dnia złożenia aplikacji  

z danymi. 

Dostęp do Pani/a danych mogą posiadać dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający 

proces rekrutacji oraz pracownicy Spółek Invicta uczestniczący bądź odpowiedzialni  

za procesy rekrutacyjne. Pani/a dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Wszystkie 

powyższe czynności można wykonać poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego  

w dokumentach aplikacyjnych stosownej wiadomości na adres rekrutacja@invicta.pl. W razie 

dodatkowych pytań do Pani/a dyspozycji pozostaje nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD),  

z którym kontakt możliwy jest poprzez skrzynkę daneosobowe@invicta.pl. Przysługuje Pani/u 

także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 

00 – 193 Warszawa). 
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