INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Szanowna Kandydatko! Szanowny Kandydacie!
Dziękujemy za przekazanie dokumentów rekrutacyjnych i zainteresowanie naszą firmą!
Administratorem Twoich danych jest SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o., Pass, 05-870 Błonie,
ul. Stefana Batorego 10A, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i planowanego procesu
zatrudnienia.
Twoje dane są u nas w bezpieczne. Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych, które pozyskaliśmy w
toku procesu rekrutacyjnego oraz w związku z ewentualnym zawarciem umowy zlecenia lub o pracę.
Do naszego obowiązku podchodzimy bardzo poważnie. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą broszurą
informacyjną, która przedstawia kwestie dotyczące tego, dlaczego pozyskujemy dane i w jakiej formie
są one przez nas przetwarzane.
Pragniemy poinformować o tym, że Twoje dane przetwarzane są przez nas zgodnie z prawem:
•
•
•
•

w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
w celu wykonania obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w celu uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn.:

-

w celu realizacji zgłoszenia kandydata/tkę do procesu rekrutacyjnego
w celu wewnętrznej ewaluacji zgłoszenia na kandydata/tkę z osobą zarządzającą
odpowiednim działem (lub zastępcą)
w celu nawiązania kontaktu i pisemnej oraz/lub osobistej komunikacji z Tobą
w celu udokumentowania wpływających dokumentów rekrutacyjnych

W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, może być koniecznym, że udzielimy dostępu do Twoich
danych kooperantom, osobom trzecim lub podanym niżej działom z naszego przedsiębiorstwa.
Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy dają odpowiednie gwarancje, że Twoje dane także i
w ich rękach są bezpieczne. Nasi partnerzy biznesowi i działy, które są uprawnione do posiadania
dostępu do danych osobowych, w SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o., to:
ODBIORCA

SIEDZIBA (KRAJ)

Dział personalny

SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.

PRZYCZYNA PRZEKAZANIA DO
KRAJU TRZECIEGO1

Ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie
Kadra zarządzająca (i ich zastępcy)
wszystkich działów funkcyjnych w
przedsiębiorstwie – jednak tylko te
działy, dla których kandydatura jest
właściwa

SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.

Ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie

1 „Trzeci kraj“ – obejmuje wszystkie kraje poza (1) Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz (2) Państwami
Członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzn. poza Państwami Członkowskimi UE Islandia, Lichtenstein i
Norwegia
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Ew. pracownicy naszych spółek
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Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak to konieczne dla realizacji celów: przez 6 miesięcy
od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przez 12 miesięcy
od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych (przy wyrażeniu wyraźnej zgody) na przyszłe procesy
rekrutacyjne .
Udostępnienie przez Ciebie danych jest konieczne, abyśmy mogli rozważać Twoją kandydaturę na
pracownika lub pozyskać informacje o możliwości podjęcia współpracy z SMC Industrial Automation
Polska Sp. z o.o. :
•

•

•

•

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, przy czym nie wszystkie z tych praw mogą być wykonane w każdej sytuacji.
W szczególności nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych, jeżeli ich przechowywania
będą od nas wymagały przepisy prawa. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. w Kodeksie Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne
do przeprowadzenia rekrutacji;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności
przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoim dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Jeśli mimo naszego obowiązku do zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych
miałoby dojść do naruszenia praw wówczas przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego
urzędu ds. ochrony danych osobowych.
Jeżeli masz dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z
naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych w SMC dataprotection@smc.at lub z działem
personalnym karriere@smc.at.

Z pozdrowieniami
zespół SMC Human Resources

2 Aby uzyskać listę odbiorców i zewnętrznych procesorów danych, należy skierować zapytanie się na adres mailowy:
dataprotection@smc.at, a my dostarczymy informacje tak szybko, jak to możliwe
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