
Obowiązek Informacyjny 
 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Profit Solutions sp. z o.o. ul. Grodzka 19 85-

109 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386013, NIP 6751452906, REGON 121529971 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących 
Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
incydent@profitsolutions.com lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
 

2. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czasu przetwarzamy Twoje dane 
osobowe? 
Proces rekrutacji - jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej Spółce możesz złożyć swoją 
aplikację pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojej kandydatury. 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest podjęcie 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w tym wypadku Kandydata), przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1b RODO).W przypadku gdy przekazywane przez Ciebie dane wykraczają poza 
katalog wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy będziemy je przetwarzać, jeśli dobrowolnie wyrazisz na to 
zgodę poprzez działanie polegające na przesłaniu/przekazaniu nam aplikacji, ponieważ 
jednoznacznie wskazuje ono, że chcesz wziąć udział w danej rekrutacji. Twoje dane przetwarzamy do 
czasu zakończenia postępowania. 

Jeśli rekrutujesz na konkretne stanowisko, ale chciałbyś być uwzględniany także w przyszłych 
postępowaniach rekrutacyjnych, możesz wyrazić na to zgodę  poprzez zamieszczenie stosownej 
klauzuli w dokumentach aplikacyjnych. W takiej sytuacji Twoje dane pozostaną w naszej bazie do 
czasu odwołania zgody lub maksymalnie przez okres 2 lat. 
 
Zawarcie i wykonanie umowy -  jeśli dokonujesz rejestracji na platformie rozgrywek Extraliga.pl. jest 
to równoznaczne z zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy  
i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust.1 lit. b lit. c RODO). 

Twoje dane będą przechowywane po zakończeniu umowy w okresie związanym  
z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalanym 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Marketing -  przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących 
świadczonych  ramach portalu Usług. Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest  
art. 6 ust.1 lit. f RODO) Oferty będą do Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz 
zrobić samodzielnie poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

Twoje dane mogą być również przetwarzane z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora, w szczególności: 

 badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsług, 

 budowaniu pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej (publikacji  
na platformie Extraliga,pl, kanałach społecznościowych, stronach internetowych  w mediach 
oraz podczas imprez sportowych i wręczania nagród) 

 tworzenia analiz, zestawień i statystyk, 
Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art.6 ust. 1 lit. f) RODO 
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3. Komu udostępniamy Twoje dane? 
Dostęp do Twoich danych ma niewątpliwie Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot 

świadczący Usługi, z których korzystasz. 
Jako Spółka na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy 

standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze 
zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. wsparcie 
systemów teleinformatycznych ) lub podwykonawcą (np. koordynator projektu w danym mieście).  
W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego  
ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych.  
W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych  
z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 

Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają  

ich do tego obowiązujące przepisy. 

 4. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 
Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych,  

w szczególności dotyczy to działań marketingowych. Możesz to zrobić  poprzez kontakt z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych. Jeśli korzystasz z naszych Usług to w momencie wyrażenia sprzeciwu 
zachowamy Twoje dane, które są nam niezbędne do realizacji Usługi, ale nie będziesz już od nas 
otrzymywać informacji związanych z marketingiem produktów i usług własnych. 

Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych 
osobowych była zgoda). Możesz to zrobić poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.  
W każdym przypadku zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. 
 
Przysługuje Ci również: 

 Prawo dostępu do swoich danych;  Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania 
informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy. 

 Prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych);  Korzystając z tego prawa możesz 
zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych 
wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych. 

 Prawo do usunięcia danych;  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy 
przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać ich usunięcia. W przypadku zasadności wniosku 
niezwłocznie je usuniemy. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania; Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich 
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub w określonym zakresie. 

 Prawo do przenoszenia danych; Masz prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych w 
powszechnie używanym formacie lub możesz zlecić przesłanie danych do wybranego 
podmiotu. 

 Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa masz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 


