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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w X-Trade 
Brokers Dom Maklerski S.A. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż: 
 

1. Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 00002175580, NIP: 527-24-43-955, o kapitale 
zakładowym w wysokości 5.869.181,75 złotych, wpłaconym w całości, email: 
office@xtb.com, zwana dalej „XTB”. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
W XTB powołany został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych można uzyskad pod adresem email: iod@xtb.com  

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania 
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. 
imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnid ciążący na XTB obowiązek prawny (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO); 
Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym podane zostaną jeszcze dodatkowe informacje, w 
stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. 
wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w 
oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją zamieszczoną w 
ogłoszeniu o pracę, taką zgodę podmiot wyraża zamieszczając dodatkowe dane 
osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk „Aplikuj teraz”(np. 
na portalu Pracuj.pl) lub „Wyślij” (np. po wypełnieniu dodatkowego formularza 
aplikacyjnego w systemie eRecruiter) jak również w inny sposób przekazując nam 
swoje zgłoszenie rekrutacyjne.  
Do celów przyszłych rekrutacji dane osobowe przetwarzamy w oparciu o zgodę (art. 6 
ust 1 lit. a RODO), którą podmiot wyraża zaznaczając określony przycisk wyboru pod 
formularzem aplikacyjnym w systemie eRecruiter lub w inny sposób wskazany przez 
nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas 
klauzulę zgody w swoim CV); 
W  przypadku ewentualnych nieporozumieo pomiędzy podmiotem danych a XTB w 
związku z procesem rekrutacji, XTB przetwarza dane osobowe w oparciu o swój 
prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeo lub obronie przed 
roszczeniami kierowanymi wobec XTB przed sądami lub organami paostwowymi (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Udostępnienie danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji 
przez okres: 
a) na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne - przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 
6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, na wypadek, gdy z jakichkolwiek 
względów będziemy musieli powtórzyd proces rekrutacji; 
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b) na inne stanowiska w XTB - przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia 
rekrutacyjnego do XTB, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani 
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
W przypadku ewentualnych nieporozumieo miedzy Panem/Panią a XTB, Pana/Pani 
dane osobowe będziemy przetwarzad w celu dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami przez okres 3 lat od zakooczenia procesu rekrutacyjnego. W określonych 
przypadkach możemy przetwarzad Pana/Pani dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka 
koniecznośd wynika z przepisów prawa. 

6. Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem przez XTB Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu: 
a) Prawo dostępu do danych osobowych; 
b) Prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) Prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora; 
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym 

profilowania; 
g) Prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy XTB będzie przetwarzało Pani/Pana 

dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i dowolny sposób, bez 
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 

h) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Wymóg podania danych osobowych 
Podanie Pani/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych 
danych jest dobrowolne.  

8. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 
XTB nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób mogący skutkowad 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jak również nie dokonuje profilowania.  

 


