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Kim są nasi eksperci

Rozdział I RODO. Praktyczne wskazówki dla działów HR
1.  W jaki sposób należy zbierać i przechowywać dane kandydatów zgodnie z wymogami RODO?

2.  Jakie klauzule powinny zawierać ogłoszenia o pracy? 

3.  Przez jaki czas należy przechowywać dane kandydata, który wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach?

4.  Czym jest prawo do bycia zapomnianym i jakie prawa ma kandydat?

5.  Czy uczestnicząc w targach pracy, można przyjąć CV kandydata w formie papierowej?

6.  Czy można przyjąć wizytówkę potencjalnego kandydata na potrzeby rekrutacji, aby móc się z nim skontaktować?

7.  Rekrutacje przez rekomendacje. Jak powinien wyglądać proces przyjęcia CV od zarekomendowanego kandydata?

8.  Kto może nas sprawdzić, czy dobrze przechowujemy dane, i jakie są kary za niewłaściwe wdrożenie RODO w firmie?

Rozdział II RODO. Praktyczne wskazówki dla agencji doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej
1.  Agencja pracy tymczasowej lub agencja doradztwa personalnego prowadzi na zlecenie klienta rekrutację osób, które mają 

przez niego być zatrudnione. Kto jest administratorem danych osobowych tych osób, a kto procesorem?

2.  Jeżeli agencja jest procesorem, to czy powinna spełnić obowiązek informacyjny? 

3.  Klient jest administratorem danych i zleca agencji rekrutację tzw. ukrytą, czyli bez podawania danych pracodawcy.  
W jaki sposób agencja powinna prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny?

4.  Czy szacowanie ryzyka ma być opracowane w formie dokumentu? 

5.  Czy zgoda na obecną i przyszłe rekrutacje może być zawarta w jednym dokumencie, czy muszą to być dwie osobne zgody? 

6.  Czy formuła zgody na rekrutację może obejmować również zgodę marketingową?
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Informacji w Grupie Pracuj. Ekspert z zakresu 
ochrony danych osobowych oraz prawa 
nowoczesnych technologii. Ma wieloletnie 
doświadczenie w doradzaniu podmiotom 
z różnych branż w sprawach dotyczących 
stosowania przepisów o ochronie danych 
osobowych, w tym w relacjach pracowniczych. 
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Konstancja Zyzik 
Talent Acquisition & Employer Branding Manager, z wykształcenia socjolog 
z ponad 7-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Pracując w międzynarodowej 
agencji doradztwa personalnego i firmie outsourcingowej, wspierała organizacje 
w budowaniu efektywnych zespołów, prowadziła projekty rekrutacyjne dla 
polskich i międzynarodowych korporacji. Od 2014 roku związana z Grupą 
Pracuj sp. z o.o., w której zarządza obszarem pozyskiwania talentów dla 
grupy kapitałowej na terenie Polski. Jest także, odpowiedzialna za działania 
employer brandingowe. Wdrożyła do Grupy Pracuj „Warsztaty Rekrutacyjne” 
i projekt „Candidate Experience” wśród kandydatów. Współpracuje z mediami, 
między innymi jako ekspert pracuj.pl udzielający wywiadów dla radia i telewizji. 
Jest odpowiedzialna także za obszar „exit interview”, które pomagają nam 
weryfikować powody rozstania się pracownika z naszą firmą i wprowadzać na tej 
podstawie dalsze usprawnienia.
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Rozdział I 
RODO. Praktyczne wskazówki dla działów HR



RODO nie daje szczegółowych wskazówek, w jaki sposób zbierać 
i przechowywać dane kandydatów. Wskazuje jedynie ogólne ramy, 
w których możemy się poruszać i określa ogólne zasady, jakich musi 
przestrzegać pracodawca jako administrator danych kandydatów.  

PIERWSZA ZASADA: przetwarzanie danych zgodnie z prawem, w sposób 
rzetelny i przejrzysty dla kandydata. W praktyce zasada ta oznacza 
konieczność uzyskania od kandydatów odpowiednich zgód (np. na udział 
w przyszłych rekrutacjach) oraz przekazanie im określonych informacji 
odnośnie przetwarzania ich danych osobowych (m.in. informacji kto jest 
administratorem danych kandydata, do jakich celów wykorzystuje dane, 
przez jaki okres będzie je przetwarzał, komu będzie je przekazywał, jakie 
prawa ma kandydat i z kim może się skontaktować w przypadku pytań 
lub skarg).

DRUGA ZASADA: czasowe ograniczenie przetwarzania danych. Oznacza 
to, że pracodawca musi ustalić i poinformować kandydata, jak długo 
będzie przetwarzać jego dane w związku z prowadzoną rekrutacją i kiedy 
je usunie. Przykładowo pracodawca będzie przetwarzać dane kandydata, 
który nie wyraził zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, przez 3 
miesiące od zakończenia procesu rekrutacji i po tym okresie je usunie.

TRZECIA ZASADA: minimalizacja danych osobowych. W praktyce oznacza 
to, że pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane kandydata, 
których rzeczywiście potrzebuje w związku z prowadzoną rekrutacją. 
Pracodawca nie powinien gromadzić danych niepotrzebnych i na zapas.

Ponadto kluczowym obowiązkiem pracodawców jest odpowiednie 
zabezpieczenie danych kandydatów i zapewnienie kontroli dostępu 
do nich. W tym mogą pomóc systemy przeznaczone do zarządzania 
rekrutacjami, które mają odpowiednie zabezpieczenia (np. szyfrują dane) 
i odnotowują kto, kiedy i do jakich danych kandydata miał dostęp. W takich 
systemach można także ustawić odpowiednie poziomy dostępu (np. kto 
ma dostęp do danych kandydatów w różnych rekrutacjach, a kto tylko do 
konkretnej rekrutacji). Dostęp do danych kandydatów powinny mieć tylko 
osoby zaangażowane w proces rekrutacji (dział HR, menedżer działu, do 
którego rekrutowany jest pracownik). Niezależnie od tego, czy pracodawca 
korzysta ze specjalnego systemu do zarządzania rekrutacjami, czy też 
nie, powinien przyjąć w swojej organizacji wewnętrzne procedury do 
prowadzenia procesów rekrutacji, tak aby w razie kontroli móc wykazać, 
w oparciu o jakie zasady przetwarza dane kandydatów i że robi to zgodnie 
z RODO.

W jaki sposób należy zbierać i przechowywać 
dane kandydatów zgodnie z wymogami RODO?
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Ogłoszenie o pracy lub informacje dołączone do ogłoszenia powinny przed 
wszystkim zawierać tzw. klauzulę informacyjną dla kandydata, czyli zestaw 
informacji odnośnie przetwarzania jego danych osobowych. Zgodnie z RODO 
pracodawca powinien poinformować kandydata podczas pozyskiwania jego 
danych m.in. o 
1.  swojej tożsamości i danych kontaktowych (np. nazwa firmy, adres do 

korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), 
2. danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych, jeżeli powołał taką 
osobę, 
3.  celach przetwarzania danych (np. prowadzenie rekrutacji na wskazane w 

ogłoszeniu stanowisko), 
4.  podstawach prawnych przetwarzania danych (np. przepisy Kodeksu pracy, 

zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach), 
5.  odbiorcach danych (np. o dostawcy systemu do zarządzania rekrutacjami 

lub dostawcy systemu IT, w którym są przetwarzane dane kandydatów), 
6.  przekazywaniu danych poza EU (np. firma jest częścią grupy kapitałowej, 

której globalna platforma HR znajduje się w USA), 
7.  okresie przechowywania danych kandydatów w celu prowadzenia rekrutacji 

lub w innych celach (np. 3-6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji 
albo przez wskazany przez pracodawcę okres liczony od przesłaniania 
zgłoszenia rekrutacyjnego), 

8.  prawach kandydata (np. prawie do usunięcia danych lub uzyskania kopii 
danych) oraz 

9.  profilowaniu kandydata (jeżeli ma miejsce).

Oprócz tego pracodawca może zamieścić w ogłoszeniu o pracy prośbę do 
kandydata o umieszczenie w CV zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, jak 
również prośbę o wyrażenie innych zgód, które będą istotne w jego organizacji 
(np. na udostępnienie danych do innych spółek).

Jakie klauzule powinny zawierać  
ogłoszenia o pracy? 
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RODO nie określa terminów przechowywania danych kandydatów, w tym 
terminów przechowywania danych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na 
przyszłe rekrutacje. Wskazuje jednak na dwie zasady, o których była mowa przy 
pierwszym pytaniu: zasadę minimalizacji danych (zbieramy i przechowujemy 
tylko takie dane, które są nam potrzebne, np. do prowadzenia rekrutacji) oraz 
na zasadę czasowego ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli dane stają się 
niepotrzebne, należy je usunąć lub anonimizować). 

Każdy pracodawca okres przechowywania danych musi ustalić samodzielnie, 
biorąc m.in. pod uwagę: 
1.  swoje potrzeby (charakter prowadzonych rekrutacji, jak długo dane 

kandydata pozostają aktualne i są potrzebne dla celów przyszłych rekrutacji) 
oraz 

2.  życzenie kandydata odnośnie czasu przechowywania jego danych. 
Z różnych analiz oraz ankiet przeprowadzanych przez eRecruiter 
z kandydatami wynika, że powinien być to termin stosunkowo krótki, np. 1-2 
lata od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Przez jaki czas można przechowywać dane 
kandydata, który wyraził zgodę na udział  
w przyszłych rekrutacjach?
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Prawo do bycia zapomnianym to prawo żądania usunięcia wszystkich 
lub niektórych danych osobowych. Kandydat ma prawo zażądać usunięcia 
swoich danych, np. jeżeli 
1.  wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były 

przetwarzane w oparciu o jego zgodę lub
2.  dane kandydata nie są już potrzebne do prowadzenia rekrutacji. 

Czym jest prawo do bycia zapomnianym 
i jakie prawa ma kandydat?
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Prawo to nie jest jednak bezwzględne. Pomimo żądania 
usunięcia danych osobowych, np. w związku z wycofaniem 
zgody, pracodawca może zachować pewne dane osobowe 
kandydata w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 



Jeżeli pracodawcy chcą zbierać CV kandydatów na targach pracy, to RODO 
nie zabrania im takiej praktyki. Powinni się jednak do tego odpowiednio 
przygotować i ustalić proces pozyskiwania danych kandydatów w ten sposób. 
Przede wszystkim pracodawcy powinni przygotować klauzulę informacyjną 
dla kandydatów, o której już wspominaliśmy i przekazać ją kandydatowi przed 
przyjęciem jego CV. Jeżeli pracodawca chce zbierać od kandydatów inne dane 
niż wskazane w Kodeksie pracy, powinien także przygotować klauzule zgód. 

Druga ważna kwestia, to odpowiednie zabezpieczenie danych, które 
otrzymujemy w papierowej formie. Jeżeli pracodawca prowadzi rekrutacje 
tylko w formie elektronicznej, to tutaj z pomocą po raz kolejny mogą przyjść 
właściwe systemy do zarządzania rekrutacjami. Jeżeli kandydat chce nam 
zostawić swoje CV, prosimy go o podanie adresu e-mail, na który prześlemy 
mu link do systemu i instrukcje jak przesłać CV. Należy pamiętać, że przed 
przekazaniem adresu e-mail pracodawca powinien dokładnie poinformować 
kandydata, do czego zostanie wykorzystany jego adres e-mail i jak wygląda 
u nas procedura przesyłania CV. W świetle RODO przyjmowanie CV 
w formie papierowej jest dopuszczalne, może jednak generować trudności 
w udokumentowaniu informacji, jakie otrzymał kandydat, jakie zgody wyraził, 
jak również utrudniać skuteczne monitorowanie ustalonych okresów 
przechowywania danych kandydatów oraz identyfikację, kto i kiedy miał dostęp 
do danych kandydata.

Czy uczestnicząc w targach pracy, można 
przyjąć CV kandydata w formie papierowej?
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W świetle RODO przyjmowanie wizytówek od kandydatów jest dopuszczalne. 
Taka wizytówka stanowi część dokumentacji dotyczącej kandydata i powinna 
być przechowana razem z innymi jego dokumentami, np. CV, list motywacyjny. 
Jeżeli pracodawca przetwarza dane kandydatów jedynie w formie 
elektronicznej, po spotkaniu może zdecydować, że nie będzie przechowywał 
takiej wizytówki i ją zniszczy (wszystkie potrzebne dane ma bowiem w innych 
dokumentach). Jeżeli chce przechowywać wizytówki, powinien w tym celu 
wyznaczyć odpowiednie miejsce oraz określić czas ich przechowywania, 
zgodnie z zasadami ustalonymi dla innych dokumentów z danymi kandydatów.

Czy można przyjąć wizytówkę potencjalnego 
kandydata na potrzeby rekrutacji,  
aby móc się z nim skontaktować?
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W przypadku rekrutacji przez rekomendacje podstawą będzie ustalenie przez 
pracodawcę procesu pozyskiwania danych kandydatów w ten sposób, aby 
móc udowodnić organowi kontroli, że przestrzega wymogi RODO. Kluczową 
kwestią będzie zapewnienie, że mamy podstawę prawną do przetwarzania 
danych rekomendowanego kandydata i możemy jego CV umieścić w naszej 
bazie. Do tego celu możemy stworzyć dedykowany formularz dla osoby 
polecającej, który określa wymagania niezbędne do przyjęcia rekomendacji. 
W ramach tych wymagań powinna być przygotowana klauzula informacyjna 
dla osoby rekomendowanej i treść odpowiednich zgód, jakie chce pobierać 
pracodawca od takich osób. Osoba polecająca powinna przekazać informacje 
o pracodawcy i treść klauzuli zgody osobie rekomendowanej, tak aby 
mogła ona zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania jej danych 
przez pracodawcę oraz zamieść odpowiednią zgodę w swoim CV. Osoba 
polecająca wypełniając formularz rekomendacji, powinna przekazać CV osoby 
rekomendowanej zawierające wymaganą zgodę. Można także przygotować 
dodatkowe oświadczenie dla osoby polecającej, że przekazała osobie 
rekomendowanej odpowiednie informacje przed przekazaniem jej CV do 
pracodawcy.

Rekrutacje przez rekomendacje.  
Jak powinien wyglądać proces przyjęcia CV  
od zarekomendowanego kandydata?
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Obecnie organem kontrolnym w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO). Zgodnie z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych 
GIODO zostanie zastąpione przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych, organ ten będzie mógł wydawać określone upomnienia, nakazy, 
zakazy, jak również będzie miał prawo nakładać kary administracyjne, których 
wysokość będzie zależała m.in. od charakteru, wagi i skali naruszenia. 
Kary maksymalne to 20 mln euro oraz w przypadku przedsiębiorstwa 4% 
całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego 
roku obrotowego. 

Kto może sprawdzić, czy dobrze 
przechowujemy dane, i jakie są kary  
za niewłaściwe wdrożenie RODO w firmie?
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Rozdział II 
RODO. Praktyczne wskazówki dla agencji 
doradztwa personalnego i agencji pracy tymczasowej



Wszystko zależy od umowy z danym klientem. Jeżeli rekrutacja będzie 
prowadzona na zlecenie klienta, który określi cel i sposób wykorzystania 
danych kandydatów, w tym jakie dane mają być pobrane od kandydata, to 
ADP będzie działała jako procesor danych. Jeżeli jednak ADP będzie zabierała 
dane kandydatów i tworzyła własną bazę, którą zamierza wykorzystać np. do 
prowadzenia rekrutacji dla różnych klientów, to w takim przypadku ADP będzie 
występowała w roli administratora danych kandydatów.  

Agencja pracy tymczasowej lub agencja doradztwa 
personalnego prowadzi na zlecenie klienta 
rekrutację osób, które mają być przez niego 
zatrudnione. Kto jest administratorem danych 
osobowych tych osób, a kto procesorem?
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Zgodnie z RODO spełnienie obowiązków informacyjnych jest wymagane od 
administratora danych. Można jednak przewidzieć w umowie, że procesor 
spełni w imieniu administratora określone obowiązki informacyjne. 

Zgodnie z RODO pracodawca prowadząc rekrutację samodzielnie, jest 
zobowiązany przed pozyskaniem danych kandydata poinformować go o 
swojej tożsamości (np. w ogłoszeniu o pracy). Kandydat musi wiedzieć m.in. 
kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie przetwarzał jego 
dane osobowe. Jeżeli klient korzysta z pomocy ADP, która udostępnia mu 
dane kandydatów ze swojej bazy, pracodawca powinien spełnić obowiązek 
informacyjny wobec kandydata po otrzymaniu danych jego osobowych od 
ADP.

Jeżeli agencja jest procesorem, to czy powinna  
spełnić obowiązek informacyjny?

Klient jest administratorem danych  
i zleca agencji rekrutację tzw. ukrytą,  
czyli bez podawania jego danych.  
W jaki sposób agencja powinna prawidłowo 
spełnić obowiązek informacyjny
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RODO nie przewiduje konkretnej formy dla przeprowadzenia analizy ryzyka. 
Biorąc jednak pod uwagę zasadę rozliczalności określoną w RODO, która 
oznacza obowiązek wykazania przez administratora, że przestrzega wymagań 
RODO, rekomendowane jest sporządzenie dokumentu z takiej analizy.

Zgoda na przyszłe rekrutacje powinna być udzielona odrębnie od zgody na 
przetwarzanie przez pracodawcę dodatkowych danych dla celów konkretnej 
rekrutacji wskazanej w ogłoszeniu. Dodatkowe dane to dane wykraczające 
poza katalog danych określony w Kodeksie pracy, który pracodawca może 
przetwarzać bez zgody kandydata.

Czy szacowanie ryzyka ma być opracowane 
w formie dokumentu? 

Czy zgoda na obecną i przyszłe rekrutacje może 
być zawarta w jednym dokumencie, czy muszą 
to być dwie osobne zgody?
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Z uwagi na to, że są to dwa odrębne cele przetwarzania danych kandydata, 
pracodawca, który chce przetwarzać te dane do celów marketingowych, 
powinien pobrać od niego odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych w 
tym celu.

Czy formuła zgody na rekrutację może 
obejmować również zgodę marketingową?
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Skontaktuj się z Twoim doradcą z Grupy Pracuj 
+ 48 22 373 73 00

Dane teleadresowe

Włascicielem marki Pracuj.pl jest

Warszawa

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel.: 22 373 73 00
faks: 22 373 73 01
e-mail: oferty@pracuj.pl

Bielsko-Biała

ul. Piłsudskiego 12/28
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 819 27 55
faks: 22 373 73 01
e-mail: bielskobiala@pracuj.pl

Bydgoszcz

ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
tel.: 52 322 84 74
faks: 22 373 73 01
e-mail: bydgoszcz@pracuj.pl

Katowice

ul. Misjonarzy Oblatów 11  
40-129 Katowice
tel.: 32 232 48 13
faks: 22 373 73 01
e-mail: katowice@pracuj.pl

Kraków

ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
tel.: 12 413 09 90
faks: 22 373 73 01
e-mail: krakow@pracuj.pl

Lublin

ul. Jana Pawła 17, piętro 5.
20-535 Lublin
tel.: 81 532 28 86
faks: 22 373 73 01
e-mail: lublin@pracuj.pl

Łódź

ul. Sienkiewicza 85/87  
90-057 Łódź
tel.: 42 663 24 79
faks: 22 373 73 01
e-mail: lodz@pracuj.pl

Poznań

ul. Mielżyńskiego 14a  
61-725 Poznań
tel.: 61 622 78 77
faks: 22 373 73 01
e-mail: poznan@pracuj.pl

Rzeszów

ul. Powstańców Warszawy 38 m.74 
35-239 Rzeszów
tel.: 17 785 00 70
faks: 22 373 73 01
e-mail: rzeszow@pracuj.pl

Sopot

ul. Morska 11a/2  
81-764 Sopot
tel.: 58 524 71 71
faks: 22 373 73 01
e-mail: trojmiasto@pracuj.pl

Szczecin

ul. Więckowskiego 2a/6  
70-411 Szczecin
tel.: 91 434 53 20
faks: 22 373 73 01
e-mail: szczecin@pracuj.pl

  Wrocław

ul. Szczęśliwa 33
53-445 Wrocław
tel.: 71 339 00 54
faks: 22 373 73 01
e-mail: wroclaw@pracuj.pl


