Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alphabet Polska Fleet Management Sp z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy ul Wołoskiej 22a (Alphabet Polska).
Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych są przetwarzane w celu udziału
Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Alphabet Polska na stanowisko podane w
ogłoszeniu, na podstawie:
•
•

Kodeksu Pracy - art. 22 ze znaczkiem 1 (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 917)), w zakresie danych których Alphabet Polska ma prawo żądać od Pani/Pana.
zgody udzielonej przez Panią/Pana zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2016/679 (RODO) art. 6
pkt 1 lit. a) – w pozostałym zakresie danych umieszczonych dobrowolnie przez Panią/Pana w
dokumentach rekrutacyjnych (np. wizerunek, zainteresowania).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu udziału Pani/Pana w innych
procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Alphabet Polska, tylko na podstawie odrębnej zgody
udzielonej przez Panią/Pana.
Pani/Pana dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przetwarzane także w
celu realizacji uzasadnionych interesów Alphabet Polska, którymi są obrona przed roszczeniami
prawnymi, rozliczenie współpracy ze stronami trzecimi współpracującymi z Alphabet Polska w
procesach rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2016/679 (RODO) art. 6 pkt 1, lit. f).
Przetwarzanie na tej podstawie odbywa się po rozważeniu interesów i podstawowych praw i
wolności przysługujących Pani/Panu w każdym indywidulanym przypadku.
Alphabet Polska może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którymi Alphabet Polska
posługuje się przy wykonywaniu umów, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie,
dostawcom usług IT, dostawcom usług rekrutacyjnych i zarządzania personelem. W każdym
przypadku Alphabet Polska udostępnia dane podmiotom trzecim wyłącznie, gdy mają one podstawę
prawną do ich przetwarzania.
Alphabet Polska może przekazać Pani/Pana dane osobowe także podmiotom realizującym zadania
publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki
będzie wynikał z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia rekrutacji, a następnie przez
okres jednego miesiąca. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na udział w innych
procesach rekrutacyjnych – przez okres dwóch lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych,
ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli
przetwarzanie to oparte jest na podstawie zgody, może Pan/Pani wycofać zgodę w każdym
momencie.
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W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji praw przysługujących Pani/Panu zgodnie z powyższą informacją, w tym wycofania
udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Alphabet Polska pod
numerem telefonu 22 820 55 55 lub adres e-mail: kontakt@alphabet.pl lub z inspektorem
ochrony danych Panią Malwiną Wasilewską na dane kontaktowe 22 820 56 01 lub adres email: daneosobowe@alphabet.pl.
Aby dowiedzieć się więcej jak Alphabet Polska przetwarza dane osobowe, prośba o zapoznanie się z
treścią Informacji o ochronie danych osobowych na stronie internetowej Alphabet Polska.
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