Polityka prywatności, dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez
Alfasigma Polska sp. z o.o.
1.

Informacja ogólna

Informujemy, że Alfasigma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza jako administrator danych
osobowych Pani/Pana dane osobowe, jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w Alfasigma Polska sp. z o.o., w
szczególności, jeżeli spełniona jest którakolwiek z poniższych przesłanek:
•

zgłosiła Pani / zgłosił Pan wolę wzięcia udziału w prowadzonym przez Alfasigma Polska sp. z o.o. procesie
rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy (np. poprzez przesłanie nam swojego CV, zgłoszenia rekrutacyjnego
lub odpowiedzi na nasze ogłoszenie o pracy), co jest równoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie przez Alfasigma Polska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w tym celu prowadzenia
tego procesu rekrutacyjnego;

•

wyraziła Pani / wyraził Pan odrębną zgodę na przetwarzanie przez Alfasigma Polska sp. z o.o. Pani/Pana
danych osobowych w celu prowadzenia przez Alfasigma Polska sp. z o.o. przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, przedstawiamy poniżej
w tej Polityce prywatności.
2.

Słowniczek

W niniejszej Polityce posługujemy się następującymi skrótami:
a.

RODO - oznacza 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

3.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfasigma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adresem
w Al. Jerozolimskich 96, kod poczt. 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000180892.
4.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych

Grupa kapitałowa Alfasigma wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych dla całej grupy kapitałowej Alfasigma, w
tym dla Alfasigma Polska sp. z o.o., z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach dotyczących ochrony
Pani/Pana danych osobowych i realizacji przysługujących Pani/Panu praw. Dane kontaktowe naszego Inspektora
Danych Osobowych są następujące:
•

Adres e-mail: ochronadanychosobowych@alfasigma.com

•

Telefon: (+48 22) 824 03 64

•

Adres korespondencyjny: Alfasigma Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

5.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

a.

Alfasigma Polska sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
(i)

w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym zgłosiła Pani/zgłosił Pan swój udział, w tym w celu
uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w tym procesie rekrutacyjnym;

(ii) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym w celu uwzględnienia Pani/Pana
kandydatury w tych procesach rekrutacyjnych, o ile wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez

Alfasigma Polska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia tych przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
b.

Podstawą przetwarzania przez Alfasigma Polska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach, o których
mowa powyżej jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

6.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy
przy ich przetwarzaniu, świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, usługi IT, usługi obsługi i konserwacji baz
danych, a także podmiotom, świadczącym na naszą rzecz usługi publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcom
systemów do zarządzania rekrutacjami. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane naszej „spółce
matce” tj. Alfasigma SpA z siedzibą w Bolonii (Włochy), której przedstawiciele mogą uczestniczyć w
przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego.
7.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe:
a.

przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 6 lit. (a) podpunkt (i) niniejszej Polityki (na potrzeby procesu
rekrutacyjnego, w którym zgłosiła Pani/zgłosił Pan swój udział), będziemy przechowywać do czasu
zakończenia tego procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez
nas Pani/Pana danych w tym celu. W tym ostatnim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w tym celu niezwłocznie po otrzymaniu Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu tej zgody;

b.

przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 6 lit. (a) podpunkt (ii) niniejszej Polityki (na potrzeby przyszłych
procesów rekrutacyjnych), będziemy przechowywać przez okres jednego roku od końca roku kalendarzowego,
w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu, chyba że
wcześniej cofnie Pani/Pan tę zgodę. W tym ostatnim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w tym celu niezwłocznie po otrzymaniu Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu tej zgody.

9.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu:
a.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii

b.

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

c.

prawo do usunięcia danych - jeżeli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, może Pani/Pan zażądać abyśmy je
usunęli

d.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan zażądać byśmy ograniczyli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy usunęli te dane, bo są one
Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez
Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych

e.

prawo do przenoszenia danych - przysługuje Pani/Panu prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe

dotyczące Pani/Pana. Na Pani/Pana żądanie prześlemy te dane bezpośrednio innemu, wskazanemu przez
Panią/Pana podmiotowi.
f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana
dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

g.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie może Pani/Pan
cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych, którego dokonujemy na podstawie
Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

W celu wykonania swoich uprawnień może Pani/Pan skierować swoje żądanie do Inspektora Danych Osobowych,
przesyłając je:
•

pocztą elektroniczną na adres: ochronadanychosobowych@alfasigma.com

•

pocztą tradycyjną na adres: Alfasigma Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Informujemy, że w celu zrealizowania Pani/Pana żądania skorzystania z Pani/Pana uprawnienia, w pierwszej
kolejności będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować tj. sprawdzić, czy jest Pani/Pan podmiotem danych, którego
dotyczy to żądanie.
10. Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych osobowych
Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
a.

podanie nam danych w postaci: imienia, nazwiska,

adresu zamieszkania (adresu do korespondencji),

wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do uwzględnienia Pani/Pana
kandydatury w procesie rekrutacyjnym, zaś
b.

podanie nam innych danych osobowych niż te wymienione w lit. (a) powyżej nie jest konieczne do
uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

11. Informacja o możliwej zmianie Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka może ulec zmianie, w szczególności, gdy potrzeba taka wyniknie ze zmiany przepisów prawa.
Wszelkie zmiany tej Polityki będą ogłaszane na naszej stronie internetowej pod adresem: http://pl.alfasigma.com/pl

