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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą: 
ARVATO POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 zł, 
NIP: 5270203276, 

2) Z Inspektorem ochrony danych u ADO można skontaktować się poprzez: 
a) email:  iod@arvato-scs.com 
b) listownie:   Inspektor Ochrony Danych 

Arvato Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 150 
62-064 Plewiska 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
rekrutacji i zawarcia umowy o pracę na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań 
przed zawarciem umowy; 

• art. 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. niezbędności przetwarzania w zakresie 
spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w zakresie danych, o 
których mowa w art. 221 §1 kodeksu pracy; 

• art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. zgody w zakresie innych danych podanych 
przez Panią/Pana niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu Pracy; 

Podstawą przetwarzania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest 
odrębnie wyrażona zgoda (tj. art. 6 ust. 1 pkt a)); 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane  na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) 
w celu: 

• analizy procesów rekrutacyjnych,  

• badania doświadczeń z udziału w procesie rekrutacyjnym (tzw. badanie 
candidate experience), 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 

współpracujących z ADO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i 
zatrudnienia, analizy procesów rekrutacyjnych i badania doświadczeń z udziału 
w tych procesach oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 
współpracujących z ADO spoza EOG. W związku z przekazaniem Pani/Pana 
danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje 
wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w 
szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul 
umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 
RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji 
na stanowisko, o które Pan/Pani się ubiega lub w przypadku wyrażenia zgody 
na przyszłe procesy rekrutacji przez okres 24 miesięcy lub do momentu 
cofnięcia zgody; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym; ich 
podanie jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie nieuwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji; 
natomiast w przypadku Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie zgody 
konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości dokonywania oceny 
Pani/Pana przez ADO przez pryzmat danych osobowych innych niż wskazanych 
w art. 221 § 1 kodeksu pracy i objętych zgodą lub brak możliwości udziału w 
przyszłym procesach rekrutacyjnych; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 
11) W przypadku aplikacji złożonych w ramach Akcji Poleceń ogłoszonej przez 

ADO: 

• Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane od pracownika ADO, 
zgodnie z  Regulaminem Akcji Poleceń, poprzez polecenie pracownikom 
Zespołu Rekrutacji lub Koordynatorom Rozwoju Kadr (KRK) Arvato osoby 
znajomej, chętnej do współpracy z ADO, na określonych w ramach 
danego procesu rekrutacji stanowiskach (dotyczy zgłoszeń do Akcji 
Poleceń wykonanych w formie papierowej lub mailowej); 

• Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu rozliczenia 
Akcji Poleceń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (tj. art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). 

 

PRIVACY STATEMENT 

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of the General Data Protection Regulation of 27 
April 2016, I would like to inform you that: 

1) The controller of your personal data is the company: ARVATO POLSKA with a 
registered office in Warsaw, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, entered 
in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the 
District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial 
Division of the National Court Register under KRS No. 0000007209, share 
capital: PLN 19,326,500.00, NIP: 5270203276, 

2) You may contact the controller’s data protection officer: 
a) by email:  iod@arvato-scs.com 
b) by post:  Inspektor Ochrony Danych 

Arvato Polska Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 150 
62-064 Plewiska 

3) Your personal data will be processed for the purpose of recruitment and 
conclusion of a contract of employment on the basis of: 

• Article 6 (1) (b) GDPR, i.e. processing necessary in order to take steps 
prior to entering into a contract; 

• Article 6 (1) (c) GDPR, i.e. processing necessary for compliance with a 
legal obligation to which the controller is subject with regard to the data 
referred to in Article 221 §1 of the Labour Code; 

• Article 6 (1) (a) GDPR, i.e. consent in respect of other data provided by 
you than that referred to in Article 221 §1 of the Labour Code; 

Processing of your personal data in future recruitment processes will be based 
on your consent expressed separately (i.e. Article 6 (1) (a)); 

Your personal data may also be processed under the legitimate interest of the 
controller (i.e. Article 6 (1) (f) GDPR) for the purpose of: 

• analysing recruitment processes, 

• researching the experience of candidates, 

• establishing, investigating or defending against claims; 
4) Your personal data may be transferred to entities cooperating with the 

controller on the recruitment process and analyse the recruitment processes 
and research the candidate experience and establish, investigate or defend 
against claims; 

5) Your personal data may be transferred to entities cooperating with the 
controller outside the EEA. Where your personal data is transferred outside 
the EEA, we verify that the Partners guarantee a high level of protection of 
your personal data. These guarantees arise in particular from the obligation to 
apply the standard contractual clauses adopted by the Commission (EU) in 
accordance with the provisions of Article 46 (2) GDPR. 

6) Your personal data will be stored for the duration of the recruitment process 
for the position you are applying for or, in the case of giving consent for future 
recruitment processes, for a period of 24 months or until you withdraw your 
consent; 

7) You have the right to request access to and rectification and erasure of 
personal data, or restrictions of processing, and the right to data portability, 
the right to object to processing, as well as the right to withdraw your consent 
at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal; 

8) You have the right to lodge a complaint to the Polish DPA ((PUODO) when you 
consider that the processing of your personal data is in breach of the General 
Data Protection Regulation of 27 April 2016; 

9) The provision of your personal data is a contractual condition; the provision of 
such data is voluntary, however, failure to provide personal data will result in 
you not being included in the recruitment process; whereas, in the case of your 
data being processed on the basis of consent, failure to provide such data will 
result in the controller's inability to assess you through your personal data 
other than those indicated in Article 221 § 1 of the Labour Code and covered 
by consent, or in your inability to participate in future recruitment processes; 

10) Your personal data will not be subject to automated processing; 
11) In the case of applications submitted under the Recommendation Campaign 

announced by the controller: 

• Your personal data may have been obtained from an employee of the 
controller, in accordance with the Regulations of the Recommendation 
Campaign, by recommending you to the Recruitment Team or HRBP 
from Arvato on the positions specified within the given recruitment 
process (applies to applications for the Recommendation Campaign 
made in paper or email form); 

• Your personal data will also be processed in order to manage the 
Recommendation Campaign under the legitimate interest of the 
controller (i.e. Article 6 (1) (f) GDPR). 


