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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Celem niniejszej polityki prywatności ("Polityka") jest poinformowanie o zasadach przetwarzania danych w 
związku z rekrutacją oraz zajęciami prowadzonymi w ramach II edycji Game Academy - projektu edukacyjnego 
przeznaczonego dla osób, które interesują się rynkiem gier wideo oraz myślą o związaniu z nim swojej 
prawniczej przyszłości zawodowej ("Game Academy").  

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
"RODO") informujemy, że: 

1. Współadministratorzy Danych 

Współadministratorami danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy oraz 
uczestników Game Academy są spółka CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74,  
03-301 Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@cdprojektred.com (dalej jako 
"Współadministrator Pierwszy") oraz kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy 
Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: 
anna.konfino@bakermckenzie.com, (dalej jako "Współadministrator Drugi"), dalej określani łącznie jako 
"Współadministratorzy").  

2. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy 
swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wnikających z RODO, w tym w szczególności 
uzgodniliśmy, że: 

a) Współadministrator Pierwszy oraz Współadministrator Drugi wspólnie będą przetwarzać dane 
osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
o którym mowa w pkt 4 a) niniejszej Polityki, 

b) Współadministrator Pierwszy oraz Współadministrator Drugi będą wspólnie przetwarzać dane 
uczestników Game Academy w celach, o których mowa w pkt 4 b) - d) niniejszej Polityki. 

c) Współadministrator Pierwszy jest odpowiedzialny za wykonanie wobec osób biorących udział w 
rekrutacji do Game Academy oraz wobec uczestników Game Academy obowiązku informacyjnego. 

d) Współadministrator Pierwszy jest odpowiedzialny za udostępnienie dedykowanej strony 
internetowej, na której zostanie umieszczona niniejsza Polityka prywatności oraz Regulamin 
Game Academy. Współadministrator Drugi jest odpowiedzialny za udostępnienie adresu e-mail, 
na który przesyłane będą zgłoszenia do Game Academy osób biorących udział w rekrutacji do 
Game Academy. 

e) Obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za umożliwienie osobom biorącym udział w 
rekrutacji do Game Academy oraz jej uczestnikom wykonywania ich praw związanych z 
przetwarzaniem przez Współadministratorów ich danych. Jednocześnie każdy ze 
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Współadministratorów niezwłocznie poinformuje drugiego o wpłynięciu takiego żądania i 
sposobie jego realizacji, nie później jednak niż w terminie dwóch (2) dni roboczych.  

3. Kategorie Danych osobowych 

Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: 

a) W przypadku osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy: dane identyfikacyjne i 
kontaktowe (imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres 
korespondencyjny), wykształcenie, informacje o odbytych stażach i praktykach, zainteresowania 
oraz pozostałe dane osobowe podane przez osoby zgłaszające swój udział w rekrutacji w 
przesłanym Współadministratorom liście motywacyjnym oraz w CV.  

b) W przypadku uczestników Game Academy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
wizerunek. 

dalej jako "Dane osobowe". 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych  

Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy oraz uczestników Game Academy będą 
przetwarzane przez Współadministratorów dla celów: 

a) przeprowadzenia rekrutacji do Game Academy, 

b) organizacji i przeprowadzenia spotkań w ramach Game Academy, w tym sprawdzenia prac 
pisemnych przygotowanych przez uczestników Game Academy i sprawdzania obecności 
uczestników na zajęciach, 

c) wydania dokumentów poświadczających ukończenie Game Academy, 

d) opublikowania relacji z Game Academy (w tym relacji fotograficznej na stronach internetowych 
Współadministratorów). 

Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy oraz tych z nich, które zostaną wybrane 
jako uczestnicy Game Academy, będą przetwarzane w zakresie celów pkt 4 a)-c) w celu wykonania umowy (tj. 
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO), a w przypadku celu d) – na podstawie dobrowolnych zgód udzielonych 
Współadministratorom przez uczestników Game Academy na przetwarzanie ich wizerunku (tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Współadministratorzy nie będą przetwarzać danych osobowych w innych celach, 
niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile to przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo lub o ile 
Współadministratorzy nie zostaną do tego upoważnieni odpowiednio przez osoby biorące udział w rekrutacji 
do Game Academy lub uczestników Game Academy.  

5. Udostępnienie Danych osobowych 

Dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Współadministratorzy mogą przekazywać Dane osobowe 
następującym kategoriom osób trzecich: 

a) zaufanym usługodawcom, w szczególności partnerom dostarczającym narzędzia do zarządzania 
wewnętrznego oraz udostępniania danych, wykorzystywanych przez Współadministratorów do 
realizacji celów wskazanych w pkt 4 powyżej, którym Współadministratorzy powierzają 
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przetwarzanie w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych; 

b) podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Współadministratorów Danych 
osobowych lub uprawnionym do żądania dostępu do Danych osobowych na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Dane kandydatów i uczestników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (w zakresie, w jakim dane 
będą powierzane do przetwarzania spółce Google, Inc., dostarczającej Współadministratorowi Pierwszemu 
oprogramowanie Google Suite). W takim przypadku Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom 
ochrony Danych osobowych, opierając się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych, takich jak 
standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield). 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji do Game Academy oraz tych z nich, którzy zostaną wybrani 
jako uczestnicy Game Academy, będą przechowywane przez każdego Współadministratorów przez okres 
obowiązywania umowy lub zgody na wykorzystanie wizerunku, a po tym okresie przez okres oraz w zakresie 
niezbędnym dla realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów, którym jest obrona przed 
potencjalnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy. 

7. Przysługujące prawa 

Osoba biorąca udział w rekrutacji do Game Academy oraz osoba, która zostanie wybrana jako uczestnik Game 
Academy, posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem jej Danych osobowych przez 
Współadministratorów: (i) prawo dostępu i uzyskania kopii danych osobowych Uczestnika, (ii) prawo do 
sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych Uczestnika, (iii) prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, (iv) prawo do przenoszenia danych, (v) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zgody, osobom biorącym udział w rekrutacji do Game Academy oraz osobom, które zostaną 
wybrane jako uczestnicy Game Academy, przysługuje prawo do jej wycofania. 
 
8. Wymóg podania danych 

Podanie Współadministratorom danych osobowych dla celów przeprowadzenia rekrutacji do Game Academy 
i organizacji Game Academy jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji, a 
następnie w warsztatach w ramach Game Academy.  
 
9. Pozostałe postanowienia 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie 
prywatności, prosimy o kontakt pod następującymi adresami:  

a) w przypadku Współadministratora Pierwszego: privacy@cdprojektred.com oraz adres siedziby 
Współadministratora Pierwszego.  

b) w przypadku Współadministratora Drugiego: anna.konfino@bakermckenzie.com oraz adres 
siedziby Współadministratora Drugiego. 


