Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych na podstawie
Art. 13/14 Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO)

Information in Accordance with
Article 13/14 of the General Data
Protection Regulation (GDPR)

Identyfikacja Administratora danych:

Identity of the Data Controller:

EOS KSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
(02-366)
przy
ul.
Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 7a (dalej zwana „EOS”).

EOS KSI Polska Sp. z o.o. registered in Warsaw (02366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a (hereinafter
„EOS“).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest pod powyżej wskazanym adresem
pocztowym lub za pośrednictwem adresu email: inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl

You can contact the Data Protection Officer via the
above-mentioned
postal
address
or
by
e-mail: inspektor.ochrony.danych@eos-ksi.pl

Cele przetwarzania danych osobowych
i prawne podstawy przetwarzania:

Processing Purposes and Legal Basis:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w
celach niezbędnych do przeprowadzenia
procesu
rekrutacyjnego,
w
zakresie
wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, celach
statystycznych oraz dodatkowo jeśli znajdzie to
zastosowanie w celu odpowiedzi na pisma
kierowane do EOS przez uprawnione z mocy
prawa organy władzy publicznej lub podmioty
upoważnione w tym zakresie przez Panią/Pana.

Your personal data are processed for the purposes
necessary to carry out the recruitment process, in
the scope defined in the Article 221 of the Labour
Code, statistical purposes and additionally if it is
applicable in order to respond to letters addressed to
EOS by public authorities or entities authorized by
you.

Może się okazać, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych jest konieczne ze względu
na realizację prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f),
dotyczy
to
w
szczególności
sytuacji
przetwarzania danych osobowych w celach:




związanych
z
zapewnieniem
bezpieczeństwa fizycznego EOS, w
szczególności w zakresie monitoringu
wizyjnego oraz ewidencjonowania osób
wchodzących
i
wychodzących
do
pomieszczeń EOS
jeśli znajdzie to zastosowanie w celach
związanych z prowadzeniem postępowań
spornych oraz postępowań przed organami
władzy
publicznej
lub
organami
nadzorczymi oraz innych postępowań
prowadzonych w celu dochodzenia oraz
obrony przed roszczeniami.

Processing your data may be also necessery to
protect Data Controller legitimate interests (art. 6 (1)
f GDPR), this applies in particular to the situation of
processing personal data for purposes:




related to ensuring physical security of EOS
office, in particular with regard to CCTV
monitoring and registering persons entering
and leaving the EOS office.
where applicable, for the purpose of conducting
litigation and proceedings before public or
supervisory authorities and other proceedings
for the purpose of investigating and defending
against claims.

Źródło pozyskania danych:

Data sources:

Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane
bezpośrednio od Pani/Pana, zostały one
przekazane od pracowników EOS w ramach
programu poleceń pracowniczych, lub od
partnerów rekrutacyjnych współpracujących z
EOS. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać
pozyskane przez pracowników EOS z
publicznych
źródeł
takich
jak
media
społecznościowe (Linkedin, Goldenline) oraz
serwisów rekrutacyjnych.

If you don't sent us data personally, we received your
data from EOS employees in candidate
recomendation programme or from EOS recruitment
partners. Your personal data may also be collected
from public sources such as social media (Linkedin,
Goldenline) and recruitment websites

Obowiązek podania danych osobowych:

Duration of storage:

Obowiązek podania danych osobowych wynika
z art. 221 Kodeksu pracy, aktów wykonawczych
do niego, jak również innych przepisów prawa.
Brak podania przez Panią/Pana wszystkich
wymaganych przepisami prawa danych
osobowych, może stanowić przeszkodę przy
rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji.

The obligation to submit personal data results from
art. 221 of Labour Code, its executive acts and other
law recuirements. If you do not provide all the
personal data required by law, this may make
impossible to process your job application.

Mogą się pojawić sytuacje, w których
przetwarzane dane osobowe nie będą się
mieściły we wskazanych powyżej kategoriach,
wówczas Pani/Pana dane osobowe będziemy
przetwarzali jedynie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody. Zgoda taka jest dobrowolna i
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego
dokonano przed jej wycofaniem.

There may occure situations in which processing
your personal data are not in the categories defined
above, in such cases we will process your personal
data on the basis of your consent. Such consent is
voluntary and you have the right to withdraw it.
Withdrawal of consent does not affect the lawfulness
of data processing performed prior to its withdrawal.

Czy udostępniamy Pani/Pana dane
osobowe innym podmiotom ?

Do we share your personal data with other
entities ?

W
związku
z
realizacją
obowiązków
wynikających z przepisów prawa Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępnione
organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej.

According to the obligations arising from the
provisions of law, your personal data may be share
to public authorities and entities performing public
tasks or acting on behalf of public authorities.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Duration of storage:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych powyżej czyli w zakresie
przeprowadzania procesu rekrutacyjnego,

Your personal data will be processed until the
termination of above-mentioned purpose of personal
data processing – recruitment process. After that
period the data will be processed for a period

przez okres do czasu zakończenia jego
realizacji, a po tym czasie przez okres
wymagany przepisami prawa lub dla realizacji
uzasadnionego
interesu
administratora
danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie zgody, do czasu wycofania tej
zgody.

arisisng from the law provisions and for a maximum
period in which any claims against Data Controller
can be filed.
In case of processing data based on the consent,
data will be proceed until the withdrawal of such
consen

Profilowanie i automatyczne podejmowanie
decyzji:

Profiling and automatic decision making

Pani/Pana
dane
osobowe
nie
są
wykorzystywane do profilowania lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji
względem Pani/Pana.

Your data are not processed for marketing purpose,
profiling and automated decision-making processes.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z postanowieniami oraz w razie
spełnienia warunków wskazanych w RODO
przysługują Pani/Panu następujące prawa
związane
z
przetwarzaniem
danych
osobowych:

If the legal requirements are met, you have the
following rights under GDPR:


prawo dostępu do danych osobowych,
w tym również prawo do uzyskania kopii
danych

prawo do żądania sprostowania danych
osobowych

prawo do żądania usunięcia danych
osobowych:

prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych:

prawo do przenoszenia danych

prawo
do
sprzeciwu
wobec
przetwarzania danych
Prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, że EOS przetwarza
Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem
przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych



the right of access to your data, including

the right to obtain a copy of the data


the right to request the rectification of

personal data


the right to request the deletion of

personal data


the right to restriction of processing data



the right to data portability



the right to object to the processing of

data

Right to lodge a complaint with the supervisory
Authority:
If you identified that EOS processes your personal
data in violation of the law, you have the right to
lodge a complaint to the
Data Protection
Supervisory Authority.

Czy będziemy przekazywali Pani/Pana dane
osobowe do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?

Will we transfer your personal data to third
countries or international organisation ?

Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.

Your personal data will not be transferred to third
countries or international organisations.

Data przygotowania powyższej informacji: Luty
2019

Date of this Information: February 2019

