KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Przekazując swoje zgłoszenie rekrutacyjne (na przykład w postaci CV), zgadzasz się
na przetwarzanie przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3
oraz SGS Global Business Services Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna
54, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia
rekrutacji na wskazane stanowisko. Zgoda obejmuje również dodatkowe dane osobowe,
które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój
wizerunek, zainteresowania. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych
przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie)
przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali
dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem:
pl.privacy@sgs.com.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam
swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej
przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Twoje dane osobowe możemy przekazać
dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów
informatycznych.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do innych
Spółek z Grupy SGS, na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony
lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych
klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych
lub standardowych klauzul umownych.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: pl.privacy@sgs.com. Zgody są
dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie
możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: pl.privacy@sgs.com, co nie ma
wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

