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Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych  w ramach procesu  rekrutacyjnego jest
Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej
126 („Ferrero”), jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych

Ferrero  powołało  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować pod adresem: iod.polska@ferrero.com. 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu
Pracy)  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Ferrero będzie przetwarzało Państwa dane osobowe również na potrzeby przeprowadzenia
następnych rekrutacji, o ile wyrażą na to Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

1) Dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane wrażliwe, np. dane dotyczące
zdrowia), będą przetwarzane tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 9 ust 2 lit. b RODO. Dane
te, mogą być również przetwarzane, jeśli ich udostępnienie nastąpiło z Państwa własnej
inicjatywy, na podstawie Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

2) dostawcom usług IT oraz agencjom rekrutacyjnym przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Ferrero na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

3) pracownikom oraz współpracownikom Ferrero - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania tych danych;

4) innym spółkom z Grupy Ferrero.

Ferrero może również udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom mającym siedzibę w
państwach znajdujących się poza EOG, które nie posiadają stwierdzonego przez Komisję
Europejską odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie
dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 
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W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla
celów przyszłych rekrutacji,  Państwa dane będą wykorzystywane nie dłużej  niż  przez 18
miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie  przez  Państwa danych  osobowych w zakresie  wynikającym z  art.  221 Kodeksu
Pracy  jest  niezbędne,  aby  uczestniczyć  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Podanie  przez
Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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Information clause

Controller

The  controller  of  your  data  processed  within  the  recruitment  process  is  Ferrero  Polska
Commercial sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (02-952), at 126 Wiertnicza Street
("Ferrero"), as the employer.

Data Protection Officer

Ferrero  has  appointed  a  Data  Protection  Officer,  whom  you  can  contact  at:
iod.polska@ferrero.com. 

Purpose and basis of the processing

Your personal data within the scope specified in the Labour Law (Article 221 of the Labour
Code) will be processed in order to carry out the current recruitment process on the basis of
the Article 6 (1) (b) of the GDPR, while other data will be processed on the basis of your
consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR), which may be revoked at any time. 

Ferrero will also process your personal data for the purposes of further recruitment, if you
give your consent (Article 6 (1) (a) GDPR), which may be revoked at any time.

Data, referred to in Article 9 (1) of the GDPR (so-called sensitive data, e.g. health data), will
be processed only if it is necessary to fulfill the obligations and exercise the powers referred
to in art. 9 (2) (b) of the GDPR. Such data may also be processed, if you have disclosed
them to us on your own initiative, based on your consent (Article 9 (2) (a) of the GDPR),
which can be revoked at any time. 

Recipients of personal data
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Your personal data may be shared with the following categories of recipients:
1) IT service  providers  and recruitment  agencies processing personal  data on behalf  of

Ferrero on the basis of a Data Processing Agreement; (if there are more categories of
entities, please complete it)

2) Ferrero employees and co-workers to the extent necessary to achieve the purposes of
the processing of these data;

3) other Ferrero Group companies.

Ferrero may also share your personal data with entities with its registered office in non-EEA
countries  that  do  not  have  an  adequate  level  of  data  protection  as  established  by  the
European Commission.

Data retention period

Your data collected in the current recruitment process will  be stored for no longer than 6
months from the completion of the recruitment process. 

If  you  have  given  your  consent  to  the  use  of  your  personal  data  for  future  recruitment
purposes, your data will be used for no longer than 18 months after the completion of the
current recruitment process.

Data subjects' rights

You have the following rights:
1) the right to access your data and to receive a copy of your personal data;
2) the right to rectify (correct) your personal data;
3) the right to restrict the processing of personal data;
4) the right to erase your personal data;
5) the  right  to  lodge  a  complaint  with  a  supervisory  authority  (Prezes  Urzędu  Ochrony

Danych Osobowych, 2 Stawki Street, 00 - 193 Warsaw).

Information about the requirement to provide data

Providing your personal data listed in art. 221 of the Polish Labour Code is necessary in order
to participate in the recruitment process. Providing your other personal data is voluntary.


