Informacja o ochronie danych osobowych do celów rekrutacji
Wprowadzenie
Affidea jest dostawcą usług zdrowotnych o wysokich standardach etyki. Termin „Affidea” („my”,
„nas” lub „nasz”) odnosi się do podmiotu (podmiotów) wskazanego w ogłoszeniu o pracy jako firma
zatrudniająca. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją o ochronie danych
osobowych, aby dowiedzieć się, jak Affidea przetwarza dane osobowe do celów procesu
rekrutacji.
Zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
Zobowiązujemy się do przetwarzania, ochrony i poszanowania wszystkich Państwa danych
osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Nasi rekruterzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Państwa dane osobowe są bezpiecznie przechowywane. Nie przekazujemy Państwa
danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
A.

W ramach prowadzonej rekrutacji Państwa dane osobowe – w zakresie wynikającym
z przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) – są przetwarzane na podstawie obowiązku
prawnego Affidea jako administratora danych. W pozostałym zakresie dane są przetwarzane
na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
W tym miejscu wyjaśniamy, że w odniesieniu do podanych przez Państwa tzw. zwykłych danych
osobowych, które wykraczają poza zakres danych regulowanych przez wskazane powyżej
przepisy prawa pracy, Państwa zgoda na ich przetwarzanie przez Affidea jest wyrażona
poprzez akt wysłania przez Państwa do Affidea dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na
ogłoszenie o pracę opublikowane przez Affidea. Jeżeli jednak w treści tych dokumentów
zamieszczą Państwo dane należące do szczególnej kategorii danych osobowych (np. dane
dotyczące zdrowia), ich przetwarzanie przez Affidea będzie możliwe tylko na podstawie
Państwa wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na takie przetwarzanie. Oświadczenie
powinno być dołączone do składanych dokumentów aplikacyjnych. Państwa dane osobowe
zebrane podczas aktualnej rekrutacji będą przechowywane przez Affidea do końca tego
procesu rekrutacji.

B.

Ponadto, mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie oraz
przechowywanie przez Affidea Państwa danych osobowych, tj. przez okres 180 dni. Celem
takiego okresu przechowywania jest ocena Państwa kwalifikacji podczas dalszych procedur
rekrutacyjnych prowadzonych przez Affidea w tym czasie, jeśli nie zaoferujemy Państwu
stanowiska, na które pierwotnie Państwo kandydowaliście.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie w przyszłości. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, usuniemy Państwa dane osobowe
i nie będziemy mogli zaprosić Państwa do udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Wycofanie zgody nie będzie miało żadnych dalszych szkodliwych konsekwencji. Proszę zwrócić
uwagę, że Affidea zapewnia Państwu te same warunki i szanse w ramach obecnego procesu
rekrutacji, nawet jeśli nie wyrażą Państwo zgody, na wskazane powyżej, możliwe przedłużenie
okresu przetwarzania Państwa danych osobowych.
Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym
z wymienionych powyżej przepisów prawa pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
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Źródła danych osobowych
Kiedy odpowiadają Państwo na opublikowane przez nas ogłoszenie o pracę, otrzymujemy Państwa
dane osobowe od Państwa lub od innych administratorów danych (takich jak dostawcy
profesjonalnych baz danych lub rekrutujący, jeśli w przypadku danej rekrutacji Affidea korzysta
z usług takich podmiotów). Po złożeniu kandydatury możemy uzyskać informacje na Państwa temat
z profesjonalnych stron internetowych mediów społecznych (takich jak LinkedIn) i innych źródeł w
Internecie. Kontaktujemy się z Państwa poprzednim lub obecnym pracodawcą
i współpracownikami tylko wtedy, gdy pozwolą nam Państwo na to, podając ich dane kontaktowe.
Proces rekrutacji może być zainicjowany przez nas w drodze bezpośredniego kontaktu.
Kontaktujemy się bezpośrednio z potencjalnymi kandydatami do pracy na podstawie informacji
dostępnych publicznie, informacji z profesjonalnych platform mediów społecznościowych (takich
jak LinkedIn), informacji pochodzących od profesjonalnych dostawców baz danych lub na
podstawie rekomendacji i referencji.
Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych
Kiedy odpowiadają Państwo na ogłoszenie o pracę opublikowane przez nas lub przez agencję
rekrutacyjną występującą w naszym imieniu, przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają
Państwo w swoim CV i podczas rozmów kwalifikacyjnych (zwłaszcza dane kontaktowe, informacje
na temat wykształcenia i kwalifikacji oraz historię zatrudnienia), dokumenty potwierdzające
kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na danym stanowisku oraz publicznie dostępne dane
osobowe. Jeśli kontaktujemy się z Państwa poprzednim lub obecnym pracodawcą
i współpracownikami, przetwarzamy również dane osobowe, które te osoby nam udostępniają.
Zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem o każdej przeprowadzonej przez nas weryfikacji
Państwa doświadczenia zawodowego.
Jeżeli Affidea zainicjuje proces rekrutacji kontaktując się bezpośrednio z Państwem, do momentu
wyrażenia przez Państwa zainteresowania danym stanowiskiem lub braku takiego zainteresowania,
Affidea będzie przetwarzać wyłącznie publicznie dostępne Państwa dane, imię i nazwisko oraz
dane kontaktowe.
Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie oferowanym przez nas stanowiskiem, Państwa dane
osobowe będą przez nas przetwarzane w taki sam sposób, jakby zgłoszenie kandydatury nastąpiło
bezpośrednio przez Państwa. Jeśli poinformują nas Państwo o swoim braku zainteresowania
stanowiskiem lub jeśli nie zdołamy się z Państwem skontaktować, Państwa dane osobowe zostaną
niezwłocznie przez nas usunięte.
Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe jedynie do celów procesu rekrutacji. Podczas rekrutacji będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeglądu i oceny Państwa kwalifikacji
i doświadczenia. Będziemy organizować i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, weryfikować
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, uzyskiwać referencje od poprzednich pracodawców oraz
współpracowników.
Jeśli procedura zakończy się powodzeniem i zaoferujemy Państwu pracę, otrzymają Państwo nową
informację o ochronie danych na czas Państwa zatrudnienia w Affidea. Nowa informacja
o ochronie danych będzie zawierać odpowiednie wiadomości i podstawy prawne odnoszące się
do przetwarzania Państwa danych osobowych w okresie zatrudnienia.
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Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Udostępniamy Państwa dane osobowe dotyczące stanowiska, na które Państwo kandydują
(włączając w to stanowisko oraz wymagane kwalifikacje i doświadczenie), wskazanym przez
Państwa osobom polecającym. W przypadku określonych stanowisk dane dotyczące Państwa
kariery będą udostępniane innym członkom Grupy Affidea podczas rekrutacji, jeśli będzie to
konieczne do oceny Państwa dopasowania do danego stanowiska. Jeśli potrzebują Państwo
dalszych informacji na ten temat, jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku gdy zaakceptują
Państwo naszą ofertę zatrudnienia, udostępnimy Państwa dane osobowe właściwym urzędom
skarbowym i instytucjom ubezpieczeń społecznych, aby umożliwić Państwu podjęcie nowej pracy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być ponadto dostawcy usług świadczonych na
rzecz Affidea (np. dostawcy platform internetowych, za których pośrednictwem prowadzona jest
rekrutacja).
Państwa prawo do ochrony danych osobowych
Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do
uzyskania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane, oraz mają Państwo dostęp do swoich
danych osobowych przetwarzanych przez nas, jak również do innych informacji uzupełniających.
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do poprawienia lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
3. Prawo żądania usunięcia swoich danych. Oznacza to, że mają Państwo prawo do usunięcia
swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, pod warunkiem braku zgodnego
z prawem uzasadnienia do dalszego ich przetwarzania.
4. Prawo żądania sprostowania swoich danych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach mają
Państwo prawo zakwestionować przetwarzanie danych przez Affidea.
5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że mogą Państwo żądać
„zablokowania” lub wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa ważny
wniosek spowoduje, że będziemy mogli przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będziemy
ich dalej przetwarzać.
6. Prawo do przenoszenia danych. Umożliwia uzyskanie i ponowne wykorzystanie danych
osobowych do własnych celów w ramach różnych usług. Mają Państwo prawo do łatwego
przenoszenia, kopiowania lub przekazywania danych osobowych w sposób bezpieczny i pewny,
bez utrudnień dla ich użytkowania.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących Państwu uprawnień lub życzą sobie
otrzymać więcej informacji na temat omówionych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej). Jeśli są Państwo
niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), zachęcamy
jednak, aby we wszelkich sprawach w pierwszej kolejności kontaktowali się Państwo z nami.
W razie pytań...
Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (pod adresem mailowym: iod@affidea.com lub
adresem korespondencyjnym: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa) lub o przekazanie naszemu
rekruterowi prośby o bardziej szczegółowe informacje, jeśli mają Państwo pytania lub jeżeli
jakiekolwiek zagadnienie wydaje się Państwu niezrozumiałe.
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