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Szanowny Kandydacie / Pracowniku Ferrero,
Spółka Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. lub / i Ferrero Polska sp. z o.o. (w
zależności która ze spółek rekrutuje na stanowisko na które aplikujesz lub od opcji
udostepniania Twojej aplikacji, którą wybierzesz przy składaniu aplikacji) (zwane dalej
każda z osobna i łącznie „Ferrero”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność
osób składających aplikacje za pośrednictwem witryny internetowej Ferrero Careers
(zwanej dalej „Witryną") i uczyni wszystko, co w jej mocy, aby Dane osobowe
użytkowników były traktowane z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz
godności osobistej użytkowników, ze szczególnym naciskiem na poufność i informacje
osobowe. Aby móc świadczyć nasze usługi, prosimy użytkowników o podanie pewnych
informacji osobowych i danych szczegółowych, dlatego też chcielibyśmy wyjaśnić
procedury i tryb postępowania z dostarczonymi nam danymi.
Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby umożliwić Ci zrozumienie
zasad, jakie obowiązują w Ferrero w odniesieniu do Twojej prywatności oraz sposobu,
w jaki Twoje dane osobowe będą wykorzystywane po złożeniu aplikacji za
pośrednictwem Witryny. W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono również
informacje umożliwiających wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych
osobowych w sposób wyraźny i świadomy, tam gdzie jest to właściwe.
Co do zasady, wszelkie informacje i dane podane przez Ciebie lub zebrane w inny
sposób przez Ferrero w związku z Witryną będą wykorzystywane przez Ferrero zgodnie
z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO"). Oznacza to w
szczególności, że przetwarzanie Danych osobowych przez Ferrero będzie odbywać się
z poszanowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia
celu, ograniczenia przechowywania danych, minimalizacji danych, prawidłowości,
integralności i poufności.
1.

Administrator danych

Administratorem danych operacji przetwarzania Danych osobowych dokonywanych w
związku ze złożoną przez Ciebie za pośrednictwem Witryny aplikacją na stanowisko w
Ferrero jest Ferrero z siedzibą w Warszawie (02952) przy ul. Wiertniczej 126, Polska
(adres siedziby obu spółek Ferrero).
Ferrero powołała Inspektora ochrony danych („IOD"). Aby uzyskać informacje na temat
przetwarzania Danych osobowych przez Ferrero, w tym wykaz podmiotów
przetwarzających dane, którym Ferrero powierzyła Twoje Dane osobowe lub aby
wykonać przysługujące Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych przez
Ferrero, możesz przesłać zgłoszenie na nasz adres pocztowy podany powyżej lub
pocztą elektroniczną na adres iod.polska@ferrero.com.
2.

Przetwarzane Dane osobowe

Podczas składania aplikacji, a w szczególności podczas przekazywania przez Ciebie
informacji i przesyłania dokumentów związanych z aplikacją, Ferrero może zbierać i
przetwarzać informacje dotyczące Ciebie jako osoby fizycznej oraz informacje, które
umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi
informacjami (w dalszym ciągu zwane „Danymi osobowymi")
Ferrero może przetwarzać za pośrednictwem Witryny następujące Dane osobowe:
a.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne Dane osobowe

Podczas składania aplikacji zostaniesz poproszony o podanie informacji takich jak imię i
nazwisko, adres email, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres zamieszkania (stan,
miasto, kod pocztowy, ulica) oraz kwalifikacje zawodowe i historia zatrudnienia –
odbędzie się to poprzez przesłanie Twojego CV / życiorysu za pośrednictwem Witryny.
Dzięki tym informacjom Ferrero będzie w stanie odpowiednio zarządzać Twoją aplikacją
w związku z ewentualną rekrutacją.

b.

Szczególne kategorie Danych osobowych

Po założeniu konta na Witrynie będziesz mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem
Witryny, które Ferrero otrzyma jako Twoje CV/życiorys. Dokumenty te mogą zawierać
Dane osobowe  w szczególności mogą one ujawniać (nieumyślnie lub celowo)
szczególne kategorie 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 w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej
osoby”, o których mowa w art. 9 RODO.

Prosimy, abyś nie ujawniał żadnych Danych osobowych należących do tych kategorii
we wspomnianych dokumentach lub w innych częściach Witryny, chyba że uznasz to za
bezwzględnie konieczne. W takim przypadku, wspomniane Dane osobowe będą mogły
być przetwarzane przez Ferrero na podstawie Twojej wyraźnej zgody  art. 9 ust. 1 lit. a)
RODO.

3.

Cele przetwarzania

Ferrero zamierza wykorzystywać Twoje Dane osobowe zebrane za pośrednictwem
Witryny, w celu zarządzania złożonymi aplikacjami dotyczącymi rekrutacji na
stanowiska w Ferrero.
4.

Podstawa prawna i obowiązkowy/uznaniowy charakter przetwarzania

Podstawą prawną dla Ferrero przy przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w wyżej
wymienionych celach jest Twoja zgoda  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie danych osobowych Ferrero w tym celu nie jest obowiązkowe, jednak, jeśli tego
nie zrobisz, Ferrero nie będzie w stanie obsługiwać żadnej aplikacji, którą do nas
złożysz.
Ponadto, wszelkie szczególne kategorie Danych osobowych, które zdecydujesz się
podać Ferrero (jak wspomniano w pkt. 2 lit. b) powyżej) będą przetwarzane przez
Ferrero na podstawie Twojej wyraźnej zgody  art. 9 ust. 1 lit. a) RODO.
5.

Odbiorcy Danych osobowych

Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępniane, w celach wymienionych w pkt. 3,
następującym osobom/podmiotom (zwanym dalej „Odbiorcami"):


innym spółkom z Grupy Ferrero, które mogą być zainteresowane Twoją
aplikacją;



SAP SuccessFactors (spółce spoza grupy Ferrero) oraz podwykonawcom
technicznym Ferrero działającym jako podmioty przetwarzający dane w imieniu
Ferrero i wyłącznie na polecenie Ferrero;

a

6.



podmiotom, organom lub władzom publicznym, którym Twoje Dane osobowe
muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na podstawie
prawomocnych rozstrzygnięć tych podmiotów, organów lub władz;



osobom upoważnionym przez Ferrero do przetwarzania Danych osobowych
niezbędnych do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług za
pośrednictwem Witryny, które zobowiązały się do zachowania poufności lub
które podlegają właściwemu prawnemu zobowiązaniu do zachowania poufności
(np. pracownicy Ferrero).

Przekazywanie Danych osobowych poza Unię Europejską

Niektóre z Twoich Danych osobowych są udostępniane Odbiorcom, którzy mogą
znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ferrero zapewnia, że
Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez tych Odbiorców zgodnie z wymogami
RODO. Zgodnie z RODO przekazywanie danych może opierać się między innymi na
decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych lub na umowach
zawierających standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję
Europejską.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od IOD Ferrero pod adresem
iod.polska@ferrero.com.
7.

Zatrzymywanie Danych osobowych

Twoje Dane osobowe zawarte w złożonych przez Ciebie aplikacjach będą
przechowywane przez Ferrero przez okres 6 miesięcy od momentu ich wprowadzenia
do Witryny lub od ostatniej modyfikacji dokonanej przez Ciebie. Po tym okresie Twoje
Dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane do celów statystycznych.

Ponadto, w każdym przypadku, gdy okaże się, że kandydat nie otrzyma oferty
zatrudnienia lub że oferta zatrudnienia złożona kandydatowi nie zostanie przyjęta,
Twoje Dane osobowe zostaną zniszczone.

8.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny będą przechowywane i
przetwarzane w sposób ograniczający do minimum ryzyko zniszczenia, utraty (w tym
przypadkowej),
nieuprawnionego
dostępu/wykorzystania
lub
wykorzystania
niezgodnego z pierwotnym celem zbierania danych. Jest to możliwe dzięki technicznym
i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa wprowadzonym przez Ferrero.

9.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i następnymi RODO, będąc osobą, której dane dotyczą, jesteś
uprawniony do żądania od Ferrero w każdym czasie dostępu do swoich Danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia. Jesteś również uprawniony do
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w przypadkach
przewidzianych w art. 18 RODO, jak również do uzyskania Danych osobowych, które
przekazałeś Ferrero w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do
odczytu maszynowego formacie, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na piśmie do Ferrero na adres:
iod.polska@ferrero.com.
Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego Urzędu Ochrony Danych UE lub
do polskiego organu ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2 w Warszawie), jeśli uważasz, że wykorzystaliśmy Twoje dane w sposób
niezgodny z prawem.
10.

Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.
Ferrero zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki
prywatności lub po prostu do aktualizacji jej treści, np. w wyniku zmian w
obowiązujących przepisach prawa. Ferrero poinformuje Cię o takich zmianach
niezwłocznie po ich wprowadzeniu i będą one wiążące natychmiast po ich
opublikowaniu.

UWAGA:
Zaznaczając przed złożeniem aplikacji pole, w którym wyrażasz zgodę na dostęp do
Twojej aplikacji rekuterom z Ferrero, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych
osobowych (w tym wszelkich szczególnych kategorii Danych osobowych podanych
przez Ciebie) w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

