KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
CELÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), pragniemy poinformować, że wysyłając aplikację rekrutacyjną, niniejszym zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez
odpowiednio:
•
•
•

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2,
00-073 Warszawa,
lub
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2,
00-073 Warszawa,
lub
Cardif Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
(dalej osobno: „Podmiot Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce” lub łącznie: „Podmioty Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce”),

Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie i w celu niezbędnym
do prowadzenia przez Podmioty/y Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub stanowiska zbliżone kompetencyjnie w ramach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Podmiot/y Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce (pod warunkiem nie wycofania zgody na udział
w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak mogą się Państwo z nim skontaktować?
• Administratorem danych osobowych jest odpowiednio: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa lub
Cardif Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
• W związku z korzystaniem z tego samego systemu informatycznego, Cardif Assurances Risques Divers
S.A. Oddział w Polsce S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., oraz Cardif Services Sp. z o.o. będą współadministrować Pani/Pana dane osobowe, z zastrzeżeniem, że nie będzie
to sprzeczne z zakresem i celem przetwarzania danych osobowych przekazanych w trakcie wysłania
aplikacji rekrutacyjnej.
• Z Administratorem danych, u którego wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, można
się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie lub mailowo:
Inspektor Ochrony Danych
BNP Paribas Cardif w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

iod@cardif.pl
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Jaki jest zakres danych osobowych przetwarzanych przez Podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce?
• Zakres przetwarzanych danych osobowych (wskazany w wymogach ogłoszenia rekrutacyjnego) może
obejmować: imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu), wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub inne dane, które będą niezbędne i konieczne do
wzięcia udziału w rekrutacji.
• Pozostałe dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne,
z zastrzeżeniem, że ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
• Na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach:
̶̶ Wykonywania czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji lub złożeniem wniosku
o zatrudnienie w Podmiotach Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), z zastrzeżeniem, że może to dotyczyć zarówno bieżącej lub bieżącej i przyszłych rekrutacji;
̶̶ Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, w szczególności: wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
̶̶ Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczyć będą prowadzonej rekrutacji (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z powierzeniem Podmiotom Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce
swoich danych osobowych?
• Prawo dostępu – służy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a przetwarzanie tych
danych w celach innych niż określone powyżej wymaga Pan//Pana uprzedniej zgody.
• Prawo do sprostowania- jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone nam dane osobowe są niedokładne lub
niepełne, może Pani/Pan sobie zażyczyć, aby te dane osobowe zostały odpowiednio zmodyfikowane.
• Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w dowolnym momencie
może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Prawo do sprzeciwu - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora
danych.
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• Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
w celu realizacji procesu rekrutacji, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od Administratora danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te na podstawie wyrażonej przeze Pani/Pana zgody, mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych osobowych.
• Prawo do złożenia skargi - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Podmiotów Grupy
BNP Paribas Cardif w Polsce, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie tych danych odbywać się będzie
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Podmioty Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie np. dostawcom usług IT lub firmom
archiwizującym, z zastrzeżeniem, że takie przetwarzanie odbywać się będzie każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Podmiotami Grupy BNP Paribas w Polsce i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami.
Jak długo Podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
• Powierzone przez Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, dla których zgoda została udzielona tj.
•

przez 5 lat licząc od daty:
̶̶
̶̶

ostatniej modyfikacji dokonanej przez Panią/Pana na swoim profilu kandydata lub
ostatniej modyfikacji dokonanej przez odpowiedni Podmiot Grupy BNP Paribas w Polsce, przez
którą rozumie się odznaczenie faktu zatrudnienia lub braku zatrudnienia na profilu kandydata

w odniesieniu do osób, które nie zostały zatrudnione przez Podmiot/Podmioty Grupy BNP Paribas Cardif
w Polsce, ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach oraz osób, które
zostały zatrudnione ale zakończyły współpracę z Podmiotem z Grupy BNP Paribas Cardif w Polsce;
• do zakończenia rekrutacji w związku ze złożonym zgłoszeniem rekrutacyjnym
w odniesieniu do osób, które nie zostały zatrudnione przez Podmiot/Podmioty Grupy BNP Paribas Cardif
w Polsce i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach;
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PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
• W przypadku międzynarodowego przekazania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
jeżeli Komisja Europejska uznała, że kraj docelowy nienależący do EOG zapewnia odpowiedni poziom
ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na tej podstawie, z zastrzeżeniem,
że będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W sytuacji tego rodzaju szczególne upoważnienie nie jest potrzebne.
• W przypadku przekazywania danych do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
ZGODA
Składając aplikację w procesie rekrutacyjnym, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu przez odpowiednio Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska
S.A., Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce lub Cardif Services Sp. z o.o., w zakresie
i w celu niezbędnym do realizacji tego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a,
że niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być wykorzystane jedynie w ramach rekrutacji prowadzonej na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, prosimy o przesłanie wiadomości z taką informacją
na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@cardif.pl
Podanie danych wskazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w rekrutacji.
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