Ochrona prywatności danych – informacja
dla kandydatów do pracy
Essity może przechowywać informacje o osobach i wykorzystywać je do różnych celów.
Informacja ta przeznaczona jest dla osób ubiegających się o pracę na dowolnym
stanowisku w którejkolwiek ze spółek z Grupy Essity. Informacje na temat osób zwane
są dalej „danymi osobowymi".
Jakiego rodzaju dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane przez
Essity?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione nam przez Ciebie przy ubieganiu się o
stanowisko lub zgłaszaniu zainteresowania pracą w dowolnej firmie należącej do Grupy
Essity. Informacje można również uzyskać z innych źródeł, takich jak przekazane przez
Ciebie informacje lub od osób trzecich, takich jak firmy headhunterskie . Takie dane
osobowe można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
•
•
•

•
•

dane identyfikacyjne, takie jak ID użytkownika, hasło (jeśli ubiegają się
Państwo o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej), obywatelstwo i
data urodzenia;
dane teleadresowe, takie jak adres, e-mail i numer telefonu;
informacje związane z rekrutacją, takie jak informacje dotyczące
doświadczenia zawodowego (w tym referencje od poprzednich pracodawców),
kwalifikacje i historia zatrudnienia, wykształcenie, umiejętności językowe,
umiejętności i talenty zawodowe, członkowstwo w organizacjach branżowych,
zaangażowanie społeczne, zainteresowanie mobilnością w sensie
geograficznym oraz sprawozdania od agencji zajmujących się poszukiwaniem
pracowników na stanowiska kierownicze (jeśli ma to zastosowanie);
notatki z rozmowy kwalifikacyjnej lub nagrania wideo, i
informacje o szczegółach korespondencji, takie jak treść wiadomości
elektronicznych.

Dlaczego przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do celów zarządzania
prowadzonym przez nas procesem rekrutacji personelu na różne stanowiska w Grupie
Essity. Dane wykorzystywane są do kontaktowania się zTobą, oceny Twojej aplikacji
pod kątem wymaganych kwalifikacji, dokonywania wyboru spośród kandydatów oraz
jako podstawa do podejmowania nas decyzji.Twoje dane osobowe mogą być również
wykorzystywane do spełnienia wszelkich wymogów związanych z zatrudnieniem lub do
wewnętrznej koordynacji aplikacji pomiędzy odpowiednimi spółkami z Grupy Essity.

Jakie jest nasze uzasadnienie dla przechowywania i wykorzystywania Twoich
danych osobowych?
Ubiegając się o pracę w jakiejkolwiek spółce z Grupy Essity, wyrażasz również zgodę na
wykorzystywanie przez Essity wszystkich informacji zawartych w aplikacji, jak również w
dokumentach uzupełniających, jak również informacji przekazanych podczas rozmowy
kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia konkretnej lub potencjalnej rekrutacji. Essity
może również korzystać z publicznie dostępnych danych osobowych, takich jak
informacje dostępne w mediach społecznościowych (na przykład LinkedIn), w oparciu o
uzasadniony interes polegający na ocenie, czy jesteś osobą odpowiednią na dane
stanowisko.

Dostęp do danych osobowych przez osoby spoza Essity
Essity może przekazywać Twoje dane osobowe osobom trzecim z następujących
powodów:
•
•

•

•

•

W ramach grupy Essity: Twoje dane osobowe mogą być przekazywane między
spółkami w ramach Grupy Essity, jeśli jest to konieczne ze względu na proces
rekrutacji.
Dostawcy IT: nasz dział kadr może korzystać z systemów informatycznych
zapewnianych zewnętrznie lub z usług świadczonych przez dostawców
zewnętrznych w ramach wsparcia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe będą
następnie rejestrowane i wykorzystywane w takich zewnętrznych systemach IT,
z zastrzeżeniem odpowiednich technicznych i operacyjnych środków
bezpieczeństwa.
Firmy Headhunterskie: Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do firm
headhunterskich lub firm świadczących podobne usługi w ramach procesu
poszukiwawczego Essity w celu znalezienia kandydatów spełniających
wymagania Essity na dane stanowisko.
Fimry dokonujące oceny:
Twoje dane osobowe mogą być również
przekazywane firmom zaangażowanym przez Essity w celu pomocy w ocenie
Twojego profilu, kwalifikacji i osobowości w odniesieniu do naszych wymagań na
danym stanowisku.
Firmy sprawdzające historię pracownika: W niektórych przypadkach, w
zależności od charakteru danego stanowiska, możemy również zaangażować
osoby z zewnątrz w celu przeprowadzenia sprawdzenia Twojej przeszłości.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane osobom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG"), na przykład w sytuacji, w której ubiegaszsię o pracę na
stanowisku w spółce z Grupy Essity, która znajduje się poza EOG. W takich przypadkach
zagwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą objęte działaniem środków
zapewniających poziom ochrony równoważny z poziomem zapewnianym przez unijne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (takie jak unijne ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; Rozporządzenie GDPR).
Przy udostępnianiu Twoich danych osobowych osobom trzecim, jak opisano powyżej,
takie udostępnianie będzie podlegało umowie o przetwarzaniu danych pomiędzy nami a
taką firmą w celu zapewnienia, że dane te będą podlegały takiemu samemu poziomowi
ochrony, jak w przypadku ich przetwarzania przez Essity.

Jaki jest okres zachowywania danych osobowych?
Twoje dane osobowe zachowywane są przez Essity lub inne strony w naszym imieniu,
ale tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań i ściśle przez
okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały uzyskane. Twoje dane
osobowe zostaną usunięte z naszych rejestrów lub odpowiednio zanonimizowane, gdy
nie będą już potrzebne. Podstawową zasadą jest usuwanie danych osobowych
związanych z procesem ubiegania się o pracę natychmiast po podjęciu decyzji w
odniesieniu do stanowiska oraz po upływie terminu na wniesienie odwołania lub
wszczęcie sporu innego rodzaju. Dłuższe okresy zachowywania danych mogą mieć
zastosowanie do kopii zapasowych danych osobowych sporządzanych ze względów
bezpieczeństwa. W takim przypadku dostęp do Twoich danych osobowych będzie jednak
ściśle ograniczony.

Jakie prawa Ci przysługują?
Zgoda udzielona nam na przechowywanie lub wykorzystanie danych osobowych w inny
sposób może zostać cofnięta w każdym czasie. Ponadto będą Tobie przysługiwały
następujące prawa:
(i) Prawo dostępu: Masz prawo dowiedzieć się, czy posiadamy dane osobowe
naTwój temat, a w przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej, możesz
zwrócić się o informacje na temat posiadanych przez nas danych osobowych.
Będziemy również musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące m. in. tego,
dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych, szczegółów dotyczących
tego, jakie dane posiadamy i komu umożliwiliśmy do nich dostęp. Nie jest to
jednak prawo bezwzględne, a Twoje prawo dostępu może być ograniczone
przez interesy innych osób.
(ii) Prawo do sprostowania danych: Po otrzymaniu stosownego żądania od Ciebie
jesteśmy zobowiązani do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub
do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
(iii) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): W pewnych
okolicznościach jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych na
Twoje żądanie.
(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W pewnych okolicznościach
jesteśmy zobowiązani do ograniczenia wykorzystywania danych osobowych na
Twoje żądanie. W takich przypadkach Twoje dane mogą być przez nas
wykorzystywane jedynie w ściśle określonych zgodnie z prawem celach.
(v) Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach możesz mieć
prawo do otrzymania Twoichdanych osobowych, do których mamy dostęp, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu
maszynowego formacie i może Ci następnie przysługiwać prawo do
przekazywania Twoich danych innym podmiotom bez przeszkód z naszej strony.
(vi) Prawo do sprzeciwu: W pewnych przypadkach masz prawo sprzeciwić się
korzystaniu przez nas z Twoich danych osobowych. W takim przypadku możemy
zostać zobowiązani do zaprzestania korzystania z danych osobowych.

Kontakt z Essity:
Z przyjemnością udzielimy Tobie dalszych informacji lub odpowiemy na żądania
wykonania Twoich praw opisanych powyżej. Żądania takie można kierować do osoby z
działu kadr w odpowiedniej spółce Essity lub wysyłając je pocztą elektroniczną na adres:
dataprivacy@essity.com
Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

