Klauzula informacyjna:
1. Współadministratorami danych osobowych są podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM:
a) DSA Investment S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, nr KRS nr 0000391830,
biuro@dsa.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dsa.pl lub na w/w adres;
b) Dopłaty Powypadkowe S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, nr KRS nr 0000468212,
biuro@doplatypowypadkowe.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@doplatypowypadkowe.pl lub na w/w adres;
c) Votum Energy S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000838332;
struktury@votumenergy.pl;
kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych:
iod@votumenergy.pl lub na w/w adres;
d) Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000787860;
struktury@votum-odszkodowania.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@votum-odszkodowania.pl lub na w/w adres;
e) Votum S.A., Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000243252; biuro@votum-sa.pl;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@votum-sa.pl lub na w/w adres.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) na podstawie zgody kandydata na udział w rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
w zależności od treści zgody:
- na potrzeby rekrutacji prowadzonej łącznie dla: DSA Investment S.A.; Votum Energy
S.A., Votum Odszkodowania S.A.;
- w celu rekrutacji do podmiotu prowadzącego sprzedaż produktów tego segmentu tj.:
 DSA Investment S.A. - w zakresie sprzedaży usług dochodzenia roszczeń
z kredytów w walucie obcej;
 Dopłaty Powypadkowe S.A. – w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów
cesji wierzytelności;
 Votum Odszkodowania S.A. – w zakresie sprzedaży usług dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych;
 Votum Energy S.A. – w zakresie sprzedaży dostawy i montażu paneli
słonecznych;
a za odrębną zgodą, także w celach rekrutacji do wskazanego w jej treści podmiotu
z Grupy Kapitałowej;
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia i administrowania
procesem wspólnej rekrutacji w Grupie Kapitałowej VOTUM oraz ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obowiązkowe.
Podanie innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować
niemożliwością przedstawienia oferty współpracy.
4. Dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym ze współadministratorami w związku
rekrutacją, w tym zajmującym się profesjonalną obsługą prawną; zapewniającym wsparcie
z zakresu IT; innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego
wymagają;
5. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa: (1) dostępu do swoich danych w tym
potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art.
15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych
danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej
do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe
– do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca
sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca
potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia

danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6)
wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego
w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
7. Współadministratorzy wspólnie odpowiadają za określenie podstaw prawnych przetwarzania
danych osobowych oraz ochronę danych osobowych. Uczestnicy mogą realizować swoje
prawa poprzez kontakt z wybranym współadministratorem.

