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REGULAMIN 

korzystania z Bazy Danych Własnych Kandydatów Systemu TRAFFIT  

I. Postanowienia wstępne 

1. Baza Danych Własnych Kandydatów stanowi część Systemu TRAFFIT i jest 
udostępniana Kandydatom, którzy mogą wprowadzać do nich własne dane 
osobowe przez TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 5862288562 oraz numer REGON: 222042972; 

2. Baza Danych Własnych kandydatów jest udostępniana na zasadach 
określonych w Regulaminie.  Regulamin określa w szczególności prawa i 
obowiązki stron w zakresie udostępniania i świadczenia usługi dostępu do 
Bazy Danych Własnych Kandydatów 

II. DEFINICJE 

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Baza Danych Własnych Kandydatów – oznacza część Systemu TRAFFIT, 
w której Kandydaci mogą umieszczać własne dane osobowe i pliki CV w celu 
ich udostępnienia potencjalnym pracodawcom lub zleceniodawcom - Firmom.  

2. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu 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 (dalej „ RODO”) powierzone TRAFFIT Sp. z o.o. przez 
Kandydatów i Firmy. 

3. Firma – przedsiębiorca, który rejestruje się do Bazy Danych Własnych 
Kandydatów w celu zapoznania się z danymi Kandydatów poszukujących 
zatrudnienia. 

4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

5. System TRAFFIT – oznacza aplikację internetową będąca własnością 
TRAFFIT Sp. z o.o., dostępna pod adresem internetowym 
https://pomagamy.traffit.com/ służącą do zbierania danych i plików CV 
kandydatów poszukujących pracy oraz umożliwianie kontaktu z nimi Firmom 
poszukującym pracowników. 

6. TRAFFIT Sp. z o.o. - oznacza TRAFFIT spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca 
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numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862288562 oraz numer REGON: 
222042972. 

7. Kandydat – oznacza osobę fizyczną, która przesyła swoje dane osobowe do 
Bazy Danych Własnych Kandydatów w ramach Systemu TRAFFIT w celu 
udostępnienia ich Firmom na potrzeby rekrutacji. 

III. Korzystanie z Bazy Danych Własnych Kandydatów 

1. Korzystanie przez Kandydata z Bazy Danych Własnych Kandydatów 
przez Kandydata polega na wypełnieniu formularza internetowego 
dostępnego w ramach Systemu TRAFFIT Danymi Osobowymi 
Kandydata na potrzeby poszukiwania przez niego 
pracodawcy/zleceniodawcy. 

2. Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie 
Danych Osobowych Kandydata potencjalnym pracodawcom lub 
zleceniodawcom - Firmom. 

3. Korzystanie przez Firmę z Bazy Danych Własnych Kandydatów polega 
na zarejestrowaniu się w bazie w celu uzyskania dostępu do danych 
udostępnionych przez Kandydatów.  

4. Kandydat może zrezygnować z korzystania z usługi w każdej chwili 
powiadamiając TRAFFIT sp. z o.o. drogą mailową na adres 
pomoc@traffit.com lub na piśmie. Zawiadomienie o rezygnacji jest 
równoznaczne z usunięciem danych osobowych Kandydata z Bazy 
Danych Własnych Kandydatów.  

5. Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego 
Danych Osobowych. Oświadczenie Kandydata o wycofaniu zgody na 
przetwarzanie jego Danych Osobowych w ramach Bazy Danych 
Własnych Klientów jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z bazy 
i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych tego Kandydata. 

6. Firma może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Bazy Danych 
Własnych Kandydatów, przekazując odpowiednią informację do 
TRAFFIT sp. z o.o. Informacja spowoduje zablokowanie dostępu Firmy 
do Bazy Danych Własnych Kandydatów.  

7. TRAFFIT sp. z o.o. jest uprawniona do zaprzestania prowadzenia Bazy 
Danych Własnych Kandydatów w każdym czasie i bez podawania 
przyczyny. 

8. TRAFFIT sp. z o.o. jest uprawniona do jednostronnego usunięcia danych 
osobowych Kandydata w każdym czasie oraz nie jest zobowiązana do 
odrębnego powiadomienia go o tym fakcie. 

9. TRAFFIT sp. z o.o. jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Bazy 
Danych Własnych Kandydatów poszczególnym Firmom bez podawania 
przyczyny, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż 
udostępniane dane są wykorzystywane w innym celu niż rekrutacja na 
potrzeby Firmy. 
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10. Przechowywanie oraz udostępnianie danych osobowych Kandydata 
następuje przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy (o ile żadna ze 
Stron nie zadecyduje o wcześniejszej rezygnacji lub nie odpadnie cel, 
dla którego są przetwarzane). Po tym czasie dane osobowe Kandydata 
zostaną usunięte. W przypadku wcześniejszej rezygnacji przez którąś ze 
Stron, dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po jej dokonaniu. 

11. Z tytułu zamieszczenia danych osobowych Kandydata w Bazie Danych 
Własnych Kandydatów oraz udostępniania ich potencjalnym 
pracodawcom i zleceniodawcom Kandydatowi, Firmom ani TRAFFIT sp. 
z o.o. nie przysługuje wynagrodzenie. 

12. Do korzystania z Bazy Danych Własnych Kandydatów niezbędne jest 
połączenie internetowe oraz przeglądarka internetowa. 

IV. Odpowiedzialność 

1. TRAFFIT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kandydatów 
oraz Firm z tytułu korzystania przez nich z Bazy Danych Własnych 
Kandydatów, w szczególności za treści zamieszczane przez 
Kandydatów w Bazie Danych oraz brak dostępu do bazy, za wyjątkiem 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

2. TRAFFIT Sp. z o.o. zobowiązana jest do bezpiecznego przechowywania 
powierzonych mu w Systemie TRAFFIT danych i zachowania ich w 
poufności. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 
regulującymi bezpieczeństwo danych osobowych oraz Polityką 
Bezpieczeństwa Danych Osobowych wdrożoną w TRAFFIT sp. z o.o 

3. Firma zobowiązuje się do zgodnego z prawem przetwarzania danych 
osobowych pozyskanych z Bazy Danych Własnych Kandydatów, w 
szczególności do wywiązania się z obowiązków informacyjnych wobec 
Kandydatów oraz uzyskania podstawy prawnej do dalszego 
przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie 
danych osobowych, pozyskanych w ramach Bazy Danych Własnych 
Klientów. W szczególności TRAFFIT sp. z o.o. nie wypełnia za Firmę 
obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO. 

5. Kandydat ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzanych 
przez siebie danych osobowych, a w wypadku poniesienia przez 
TRAFFIT Sp. z o.o. szkody w związku z nieprawdziwą lub naruszającą 
prawo treścią danych osobowych wprowadzonych przez Kandydata, 
Kandydat jest zobowiązany do jej naprawienia w zakresie, w jakim 
szkoda powstała z jego winy. 

6. Zakazane jest umieszczenie w Bazie Danych Własnych Kandydatów 
treści bezprawnych. 

V. Reklamacje  
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1. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Bazy Danych Własnych 

Kandydatów należy składać na adres poczty elektronicznej 

pomoc@traffit.com. 

 

2. TRAFFIT Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od 

dnia jej otrzymania chyba, że wymagane są dodatkowe informacje lub 

konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności. W takim wypadku 

okres rozpatrywania reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu, o 

czym składający reklamację jest bezzwłocznie informowany wraz z 

uzasadnieniem. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. TRAFFIT sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem Danych 
Osobowych podanych przez Kandydatów do Bazy Danych Własnych 
Kandydatów oraz ewentualnych Danych Osobowych osób kontaktowych 
Firm. 
 

2. TRAFFIT sp. z o.o. podejmuje starania w celu przetwarzania Danych 

Osobowych zgodnie z postanowieniam rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119, s. 1) - RODO. 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest stworzenie platformy 

komunikacyjnej pomiędzy osobami poszukującymi pracy – 

Kandydatami, oraz podmiotami poszukującymi personelu – Firmami, 

która ułatwi im nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie procesów 

rekrutacyjnych. 

 

4. Przetwarzanie danych odbywa się w okresie objętym zgodą 

Kandydatów, chyba że cel przetwarzania odpadnie. 

 

5. Charakter przetwarzania Danych Osobowych:  

 

a) przechowywanie w Bazie Danych Własnych Kandydatów Danych 

Osobowych Kandydatów przez nich wprowadzonych, 

b) udostępnianie Danych Osobowych Kandydatów Firmom na 

potrzeby prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, 

c) ułatwianie Firmom dostępu do Danych Osobowych poprzez 

umożliwienie filtrowania Kandydatów pod kątem kryteriów 

rekrutacji wymaganych przez daną Firmę,  

d) usuwanie Danych Osobowych po zakończeniu ich przetwarzania. 

 

6. Przetwarzanie obejmować może następujące rodzaje danych 

osobowych („Dane”): 
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a) Dane zwykłe: 

b) imię i nazwisko, 

c) adres e-mail, 

d) adres zamieszkania 

e) wykształcenie 

f) doświadczenie zawodowe 

g) oraz inne dane wprowadzane przez Kandydata w trakcie 

wypełniania formularza internetowego. 

 

7. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 

a) Kandydaci, 

b) osoby kontaktowe reprezentujące Firmy. 

 

8. TRAFFIT sp. z o.o. nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar 

Gospodarczy („EOG”)). 

 

9. TRAFFIT sp. z o.o. zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki 

ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi 

postanowieniami Umowy. 

 

10. TRAFFIT sp. z o.o. oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w 

odniesieniu do Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa i 

obowiązującymi w TRAFFIT sp. z o.o. procedurami. 

 

11. TRAFFIT sp. z o.o. zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych 

Osobowych wyłącznie do osób ze swojego personelu, których dostęp do 

Danych jest potrzebny dla funkcjonowania Bazy Danych Własnych 

Kandydatów i posiadających odpowiednie upoważnienie. 

 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań TRAFFIT Sp. z o.o. jest Regulamin 
oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z 
Regulaminu pomiędzy TRAFFIT Sp. z o.o, Firmą i Kandydatem jest jest 
prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy TRAFFIT sp. z o.o. i Firmą z 
realizacji usługi przez TRAFFIT sp. z o.o. Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie wyłączenie sądowi powszechnemu miejscowo 
właściwemu dla siedziby TRAFFIT sp. z o.o. 
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