SYSTRA SA
Oddział w Polsce
ul. Komandorska 12
50-022 Wrocław
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Szanowny Panie/Szanowna Pani,
uprzejmie informujemy, że Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance z siedzibą w Paryżu,
72-76 rue Henry Farman 75015 Paryż, prowadząca działalność w Rzeczypospolitej Polskiej jako Systra Spółka Akcyjna Oddział
w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław jest administratorem danych osobowych
(„Administrator”) pozyskanych od Pana/Pani w związku z Pana/Pani udziałem w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu.
W ramach procesu rekrutacji będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby:
(i)

Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacje o wykształceniu
i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 221 §1
Kodeksu pracy. Obowiązek podania/Prawo do żądania tych danych wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie
uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

(ii)

Inne dane osobowe, zawarte w CV lub liście motywacyjnym, w tym wszelkie dane kontaktowe (tj. e-mail, numer
telefonu), które nam Pan/Pani przekazał/ła – podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona
przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym.

(iii)

Inne dane osobowe, pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane
w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) – podstawą
przetwarzania tych danych przez Administratora jest udzielona przez Pana/Panią zgoda. Podanie tych danych
jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może
wpłynąć na ocenę Pan/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji
lub profilowaniem.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator
oraz podmiotom takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy, prawnicy
– jeżeli podjęcie decyzji dotyczących wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, o ile dalsze przechowywanie
danych nie będzie konieczne do obrony przed roszczeniami lub realizacji obowiązku prawnego.
Jeżeli wyraził/ła Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych na potrzeby takich procesów, to przekazane nam dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 3 lat
od zakończenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, o ile dalsze przechowywanie danych nie będzie konieczne
do obrony przed roszczeniami oraz ich dochodzenia lub realizacji obowiązku prawnego.
W związku z tym, że Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do tych
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy
przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa.
Ponadto, w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje
Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Pana/Panią jakichkolwiek szczególnych danych
osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych
biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte.
W przypadku, gdyby miał/a Pan/Pani jakieś pytania lub uwagi, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
(71) 733 64 70 lub za pomocą poczty elektronicznej [adres email: biuro@systra.pl].
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