KLAUZULE INFORMACYJNE

1.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRACOWNIKOWI PODCZAS POZYSKIWANIA OD NIEGO
DANYCH OSOBOWYCH

1.1

Klauzula informacyjna
Alten Engineering Factory sp. z o.o. administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Alten Engineering Factory sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(44-109), przy ul. Gustawa Eiffel’a 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133577.
Dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo_poland@pl.alten.com
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) w celu nawiązania
stosunku pracy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku pracy.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania są następujące:
•
•
•
•

art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia– przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (kształtowanie polityki kadrowej, wymiana doświadczeń, organizowanie
szkoleń, raportowanie lub wspólna realizacja projektów biznesowych w ramach grupy).

Komu możemy przekazać dane osobowe?
Dane osobowe będą przekazywane dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
(„Zaufani Partnerzy”).
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w ramach grupy kapitałowej Alten do celów związanych
z kształtowaniem polityki kadrowej, wymiany doświadczeń, organizowania szkoleń pracowników,
raportowania lub wspólnej realizacji projektów biznesowych w ramach grupy.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami (50 lat).
Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Jakie pracownik ma prawa?
Pracownik ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), ich
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Pracownik

ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie w jakim dane Pracownika są przetwarzane na podstawie zgody Pracownik może
dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
•
•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
prawo do przenoszenia danych osobowych, z tym że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie
możliwym.

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia nawiązanie stosunku pracy.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z: rodo_poland@pl.alten.com

2.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE WSPÓŁPRACOWNIKOWI PODCZAS POZYSKIWANIA OD
NIEGO DANYCH OSOBOWYCH

2.1

Klauzula informacyjna
Alten Engineering Factory sp. z o.o. administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Alten Engineering Factory sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(44-109), przy ul. Gustawa Eiffel’a 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133577.
Dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo_poland@pl.alten.com
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) (dalej jako „Ustawa”) oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako
„Rozporządzenie”) w celu wykonania umowy o współpracy oraz w zakresie niezbędnym do
wykonania ww. umowy.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania są następujące:
•
•
•

art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (kształtowanie polityki kadrowej, wymiana doświadczeń, organizowanie
szkoleń, raportowanie lub wspólna realizacja projektów biznesowych w ramach grupy).

Komu możemy przekazać dane osobowe?
Dane osobowe będą przekazywane dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora („Zaufani Partnerzy”).
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w ramach grupy kapitałowej Alten do celów związanych
z kształtowaniem polityki kadrowej, wymiany doświadczeń, organizowania szkoleń pracowników,
raportowania lub wspólnej realizacji projektów biznesowych w ramach grupy.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Jakie współpracownik ma prawa?
Współpracownik ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Współpracownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie w jakim dane Współpracownika są przetwarzane na podstawie zgody Współpracownik
może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
•
•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
prawo do przenoszenia danych osobowych, z tym że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie
możliwym.

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia nawiązanie współpracy.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z: rodo_poland@pl.alten.com

3.

INFORMACJE
PRZEKAZYWANE
POTENCJALNEMU
POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1

Klauzula informacyjna

PRACOWNIKOWI

PODCZAS

Alten Engineering Factory sp. z o.o. administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Alten Engineering Factory sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(44-109), przy ul. Gustawa Eiffel’a 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133577.
Dane osobowe potencjalnych pracowników są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych przy
wykorzystywaniu wyspecjalizowanych portali z ogłoszeniami o pracę.
Dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo_poland@pl.alten.com
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) w celu niniejszej
rekrutacji.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania są następujące:
•
•

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą,
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

•

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (kształtowanie polityki kadrowej, raportowanie lub wspólna realizacja
projektów biznesowych w ramach grupy)

Komu możemy przekazać dane osobowe?
Dane osobowe będą przekazywane dla celów statystycznych podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora („Zaufani Partnerzy”). Dane
osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w ramach naszej grupy kapitałowej do celów związanych
z kształtowaniem polityki kadrowej, raportowania lub wspólnej realizacji projektów biznesowych w
ramach naszej grupy.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane
uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Jakie potencjalny pracownik ma prawa?
Potencjalny pracownik ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Potencjalny
pracownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie w jakim dane Potencjalnego pracownika są przetwarzane na podstawie zgody
Potencjalny pracownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
•
•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
prawo do przenoszenia danych osobowych, z tym że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie
możliwym.

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z: rodo_poland@pl.alten.com

4.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE OSOBOM SPONTANICZNIE PRZESYŁAJĄCYM ŻYCIORYS
DO ALTEN ENGINEERING FACTORY SP. Z O.O.

4.1

Klauzula informacyjna
Alten Engineering Factory sp. z o.o. administratorem danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Alten Engineering Factory sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(44-109), przy ul. Gustawa Eiffel’a 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133577.
Dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo_poland@pl.alten.com
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) (oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) w celu wzięcia
udziału w przyszłych rekrutacjach.
Jakie jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania są następujące:
•
•

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (kształtowanie polityki kadrowej, raportowanie lub wspólna realizacja
projektów biznesowych w ramach grupy).

Komu możemy przekazać dane osobowe?
Dane osobowe będą przekazywane dla celów statystycznych podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora („Zaufani Partnerzy”).
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w ramach naszej grupy kapitałowej do celów związanych
z kształtowaniem polityki kadrowej, raportowania lub wspólnej realizacji projektów biznesowych w
ramach naszej grupy.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane
uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii
danych), ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pracownik ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie w jakim dane Osoby, której dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody Osoba ta może
dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są
przetwarzane na tej podstawie; prawo do przenoszenia danych osobowych, z tym że prawo to nie
może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie
technicznie możliwym.
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia przeprowadzenie rekrutacji. Każda
zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z: rodo_poland@pl.alten.com

5.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
Klauzula informacyjna
Alten Engineering Factory sp. z o.o. administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Alten Engineering Factory sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(44-109), przy ul. Gustawa Eiffel’a 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133577.
Dane kontaktowe do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo_poland@pl.alten.com
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) w celu wykonania
umowy o współpracy oraz w zakresie niezbędnym do wykonania ww. umowy.
Jakie jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest
niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą .
Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie na podstawie
uzasadnionego interesu administratora (kształtowanie polityki kadrowej, raportowanie lub wspólna
realizacja projektów biznesowych w ramach grupy)
Komu możemy przekazać dane osobowe?
Dane osobowe będą przekazywane dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora („Zaufani Partnerzy”).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w ramach naszej grupy
kapitałowej do celów związanych z kształtowaniem polityki kadrowej, raportowania lub wspólnej
realizacji projektów biznesowych w ramach naszej grupy.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane
uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Jakie prawa ma Klient/Dostawca?
Klient/Dostawca ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Klient/Dostawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia nawiązanie współpracy.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z: rodo_poland@pl.alten.com

