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Processing Specification 

1. Subject of the processing: 

The subject of this agreement is the processing of personal data by the recruitment 
and applicant management software, including the booked product components 
and any kind of ancillary processing, processed on the client’s behalf. 

 

2. Processing type: 

“Processing” is defined as in Article 4 No. 2 of the General Data Protection 
Regulation. This means any operation or set of operations which is performed on 
personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 
destruction. 

 

3. Processing purposes and specification: 

The main purposes of processing are recruitment and applicant management, 
including: 

• Structured collection of applicant data 

• Structured presentation of applicant data 

• Communication with applicants, recruiters and HR managers 

• Implementation and communication of and with third parties and 
cooperation partners 

• Assessment of applicant data as part of reports 

• Providing a talent pool 

• Retrieving feedback for applicants and employees hired via the software 

Specyfikacja przetwarzania 

1. Przedmiot przetwarzania: 

Przedmiotem umowy jest przetwarzanie danych osobowych przez oprogramowanie do 
rekrutacji i zarządzania kandydatami, w tym elementów zarezerwowanych produktów 
oraz szeroko rozumianego przetwarzania dodatkowego, które są przetwarzane na 
zlecenie Zleceniodawcy. 

 

2. Rodzaj przetwarzania: 

Do „przetwarzania” stosuje się definicję w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. Obejmuje to 
każdy proces lub serię procesów realizowanych z pomocą lub bez pomocy 
zautomatyzowanych procesów związanych z danymi osobowymi, takich jak 
gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, 
porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia. 

 

3. Cele i specyfikacja przetwarzania: 

Główne cele przetwarzania to rekrutacja i zarządzanie kandydatami, w tym 

• uporządkowane gromadzenie i rejestrowanie danych kandydatów, 

• uporządkowana prezentacja danych kandydatów, 

• komunikacja pomiędzy kandydatami, rekruterami i menedżerami HR, 

• wdrażanie i komunikacja przez osoby trzecie i partnerów współpracy i z nimi, 

• ocena danych kandydatów w formie sprawozdań, 

• udostępnienie puli talentów oraz 

• składanie zapytań o informacje zwrotne od kandydatów i pracowników 
zatrudnionych za pośrednictwem oprogramowania. 

 



Annex 1 to the processing contract in accordance with Article 28 of the General Data Protection Regulation 
Załącznik nr 1 do Umowy o przetwarzanie zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
 

Annex 1 of Data Processing Agreement  Rev. 2.0 valid from 2021-07-01 Page 2 of 5 
 

Data Subject Categories 

Data of the following groups of persons will be processed on behalf of the client: 

• Applicants of the client 
• Recruiters, employees and HR managers of the client 
• Job seekers and prospective applicants 

 

Personal Data Categories 

The following categories of personal data of applicants may be affected: 
• Personal details:  

Title, academic degree, first name, last name, nationality, date of birth, etc. 

• Contact and address details: 
Street, house number, ZIP code, city, country, state, telephone number, fax 

number, email address, etc. 

• Application data: 
Application image, letter, CV, work experience/reports, (higher education) reports 

and other qualifications, driver’s license, willingness to travel, etc. 

• Account and protocol data:  
Applicant account, username, IP address, logfiles 

• Usage data, if personal: 
Email content, invitations, feedback, evaluations, etc. 

• Special categories of personal data within the meaning of Article 9 of the 
General Data Protection Regulation:  
If disclosed/consented, identification possible or necessary for other objective 

reasons: Ethnic origin, political opinions/party affiliation, trade union membership, 

Kategorie osób, których dane dotyczą 

Przetwarzanie danych w ramach zlecenia dotyczy następujących grup osób: 

• kandydaci Zleceniodawcy 
• rekruterzy, pracownicy i menadżerowie HR Zleceniodawcy 
• osoby poszukujące pracy i osoby zainteresowane rekrutacją 

 

Rodzaje danych osobowych 

Mogą to być następujące kategorie danych osobowych: 
• informacje osobiste:  

tytuł, stopień akademicki, imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia itp. 

• dane kontaktowe i adresowe: 
ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, kraj związkowy, numer telefonu, 

faks, adres e-mail itp. 

• dane dotyczące aplikacji: 
zdjęcie aplikacyjne, list motywacyjny, życiorys, doświadczenie zawodowe / referencje 

zawodowe, świadectwa (z wyższej uczelni) i inne uprawnienia, kategorie prawa jazdy, 

gotowość do odbywania podróży itp. 

• dane dotyczące konta i rejestrowania:  
konto kandydata, identyfikator użytkownika, adres IP, pliki dziennika 

• dane dotyczące użytkowania, jeśli dotyczą one danych osobowych: 
treść e-maili, zaproszenia, opinie, oceny itp. 

• Szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO:  
O ile podano/wyrażono zgodę, możliwe lub konieczne wywnioskowanie tożsamości z 

przyczyn merytorycznych: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne/przynależność 

partyjna, przynależność związkowa, przekonania religijne lub ideologiczne, dane 
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religious or philosophical beliefs, genetic/biometric data (e.g., application image), 

data concerning health (e.g., about a pregnancy, disability or health-based 

restrictions), sexual orientation (e.g., sex/gender, homosexuality), etc. 

 

The following categories of personal data of recruiters, employees and HR 
managers may be affected: 

• Personal details:  
Title, academic degree, first name, last name, functional level, company, etc. 

• Contact details and address data: 
Registered office, telephone number, fax, email address, etc. 

• Account and protocol data:  
Username, IP address, logfiles, role, protocols of processing within the system, etc. 

• Usage data: 
Comments, email content, invitations, feedbacks, evaluations, etc. 

Data Processing Locations 

Data will be processed on behalf of the client at the following locations: 

softgarden e-recruiting GmbH (Contractor’s offices) 

Berlin office: Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany 

Saarbrücken office: Europaallee 29, 66113 Saarbrücken, Germany 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf Germany (Data 
Center) 
Service provider’s locations: Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Germany; In 
der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany 

genetyczne/biometryczne (np. zdjęcie aplikacyjne), dane zdrowotne (np. informacje o 

ciąży, informacje o niepełnosprawności lub ograniczeniach zdrowotnych), informacje o 

orientacji seksualnej (np. płeć, homoseksualizm) itp. 

 

Mogą to być następujące kategorie danych osobowych rekruterów, pracowników i 
menedżerów HR: 

• informacje osobiste:  
tytuł, stopień akademicki, imię, nazwisko, poziom działania, przedsiębiorstwo itp. 

• dane kontaktowe i adresowe: 
siedziba firmy, numer telefonu, faks, adres e-mail itp. 

• dane dotyczące konta i rejestrowania:  
identyfikator użytkownika, adres IP, pliki dziennika, rola, rejestrowanie przetwarzania w 

systemie itp. 

• Dane dotyczące użytkowania: 
komentarze, treść e-maili, zaproszenia, opinie, oceny itp. 

Miejsca przetwarzania danych 

Przetwarzanie na zlecenie odbywa się w następujących miejscach: 

softgarden e-recruiting GmbH (pomieszczenia służbowe Zleceniobiorcy) 

lokalizacja w Berlinie: Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin 

lokalizacja w Saarbrücken: Europaallee 29, 66113 Saarbrücken 

myLoc managed IT AG Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf (centrum danych) 
lokalizacje usługodawcy: Am Gatherhof 44 40472 Düsseldorf; In der Steele 40599 
Düsseldorf 
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PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Cologne Germany (Data Center) 
Service provider’s locations: In der Steele, 40599 Düsseldorf, Germany; 
Welsestraße 14, 51149 Cologne, Germany 

Contractor’s Persons Authorized to Receive Instructions 

The contractor authorized the following persons to receive instructions from the 
client: 

Team Customer Service: support@softgarden.de  

Contractor's Data Protection Officer 

The Contractor's data protection officer is: 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH 
Warschauer Str. 58a 
10243 Berlin, Germany 

Contact Details: edsb@procado.de  

Commissioned Subcontractors 

Use of subcontractors or optional and/or free services will normally be confirmed 
by the recruitment system via a so-called “opt-in” procedure of the user. To not 
make software availability dependent on third-party services, the contractor will also 
offer to implement third-party services, which may especially be booked via the 
client’s Marketplace and—if possible—individually, on the system for the client.  

 

 

 

 

PlusServer GmbH Welserstraße 14 51149 Köln (centrum danych) 
lokalizacje usługodawcy: In der Steele 40599 Düsseldorf; Welsestraße 14 51149 Köln 

Osoby upoważnione przez Zleceniobiorcę do odbioru poleceń 

Następujące osoby po stronie Zleceniobiorcy są uprawnione do otrzymywania 
poleceń od Zleceniodawcy: 

Team Customer Service: support@softgarden.de  

Inspektor Ochrony Danych Zleceniobiorcy 

Inspektorem Ochrony Danych Zleceniobiorcy jest: 

Marco Tessendorf, procado Consulting, IT- & Medienservice GmbH,  

Warschauer Str. 58a 
10243 Berlin  

kontakt: edsb@procado.de  

Autoryzowani podwykonawcy 

Potwierdzenie zaangażowania podwykonawców lub usług opcjonalnych i/lub 
bezpłatnych następuje zwykle za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego w ramach 
tzw. „procedury opt-in” przez użytkownika. Aby nie uzależniać świadczenia i 
korzystania z oprogramowania od usług podmiotów trzecich, Zleceniobiorca zaoferuje 
również Zleceniodawcy możliwość wdrożenia w systemie usług podmiotów trzecich na 
zlecenie Zleceniodawcy, które można zarezerwować w szczególności za 
pośrednictwem platformy handlowej Zleceniobiorcy oraz – w miarę możliwości – 
również indywidualnie. 
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Subcontractor's 
Name and Address 

Order Contents 

myLoc managed IT 
AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 
Germany 

Colocation and managed services 
 
Rack rental and providing of: 

• Redundant firewalls and load balancers 
• Redundant power supply via emergency power 

generator, USP (n+1 redundancy) and A/B 
supply to server racks 

• Multiple redundant IP connections and 
redundant network infrastructure 

• Separate backup and administration networks 
• Redundant, energy-efficient cooling (n+1 

redundancy) 
• Dedicated servers 
• SSL certificates 
• Replacement of defective server hardware 
• Other support services for all server systems 

(e.g., as part of proactive monitoring) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Cologne 
Germany 

 
 
 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Treść zlecenia 

myLoc managed IT 
AG 
Am Gatherhof 44 
40472 Düsseldorf 

Colocation i Managed Services 
 
Wynajem serwerów rack i udostępnianie  

• redundantnych zapór sieciowych i systemów 
równoważenia obciążenia 

• redundantnego zasilania przy użyciu generatora, 
UPS (n+1 redundancja) i doprowadzenia A/B do 
serwerów rack 

• wielokrotnego, redundantnego połączenia IP i 
redundantnej infrastruktury sieciowej 

• oddzielnych sieci kopii zapasowych i 
administracyjnych 

• redundantnego, wydajnego chłodzenia (n+1 
redundancja) 

• dedykowanych serwerów 
• certyfikatów SSL 
• Wymiana uszkodzonego sprzętu serwerowego 
• Inne czynności pomocnicze dla pozostałych 

systemów serwerowych (np. w ramach monitoringu 
proaktywnego) 

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14 
51149 Köln 

 
 

 


