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OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 
DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 
 
 
 
Szanowny Kandydacie / szanowna Kandydatko, 

Z przyjemnością powitamy Cię w GEA i czekamy na Twoje podanie. 

Podczas rejestracji swojego głównego konta na naszym Workday Portal i składania podań lub innego rodzaju 
interakcji z nami w związku z zainteresowaniem ofertami pracy w GEA kandydaci przekazują nam swoje dane 
osobowe. Przetwarzamy dane kandydatów wyłącznie w celach związanych z rozpatrywaniem podań o pracę i 
procesem rekrutacji. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi 
oraz jakie kandydaci mają prawa i możliwości w tym kontekście. Zapewniamy, że GEA postępuje z danymi 
kandydatów z najwyższą dbałością, starannością i poufnością. 

WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR DANYCH 
Wszelkie dane osobowe udostępniane nam przez kandydatów w procesie rekrutacji znajdować się będą pod 
kontrolą podmiotu zatrudniającego w ramach Grupy GEA (zwanego dalej „my” lub „GEA”), który odpowiada za 
bezpieczeństwo i integralność danych osobowych kandydatów.  

Ponadto inne podmioty powiązane z GEA mogą kontrolować dane osobowe kandydatów, jeżeli prawo wymaga 
lub zezwala na udostępnianie im tych danych w celach opisanych poniżej lub jeżeli kandydat udzielił nam na to 
zgody. Należy kliknąć [tutaj], aby zapoznać się z listą podmiotów powiązanych z GEA wraz z ich danymi 
kontaktowymi. 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KANDYDATÓW 
Przetwarzamy dane osobowe kandydatów wyłącznie w celach związanych z rozpatrywaniem ich podań o pracę 
oraz procesem rekrutacji, w szczególności: 

• Rozpatrywanie podań kandydatów, w tym analiza i ocena kompetencji na dane stanowisko, weryfikacja 
referencji i wykształcenia, komunikacja z kandydatem, prowadzenie ocen w ośrodkach oraz za pomocą 
innych metod, zwrot wydatków i organizacja ewentualnych podróży; 

• Cele organizacyjne i związane ze strategicznym planowaniem biznesowym, w tym planowanie, 
kontrolowanie, opracowywanie budżetów, analiza porównawcza i restrukturyzacja; 

• Cele związane z bezpieczeństwem, w przypadku, gdy kandydaci odwiedzają nasze obiekty i z nich 
korzystają, w tym konserwacja i ochrona naszego mienia, zapewnianie integralności i bezpieczeństwa 
oraz kontrola dostępu na nasz teren, do naszego zaplecza, systemów teleinformatycznych, platform, 
zabezpieczonych stron internetowych oraz aplikacji, a także innych systemów lub zaplecza (w tym 
monitoringu wizyjnego i innego rodzaju), prowadzenie dochodzeń w sprawie, zapobieganie i wykrywanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw, kradzieży lub innej działalności przestępczej bądź działań 
podejmowanych w złej wierze; 

• Cele związane z dokumentacją prawną, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi dokumentacji 
prawnej i przechowywania dokumentów (takimi jak nasze obowiązki w zakresie prowadzenia 
dokumentacji); 

• Zgodność z przepisami organizacyjnymi, w szczególności monitorowanie i ocena zgodności z naszymi 
politykami i normami; 

https://gea.wd3.myworkdayjobs.com/GEACareers
https://www.gea.com/de/contact/worldmap.jsp
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• Zgodność z przepisami prawa, wywiązywanie się z naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz 
zgodność z przepisami; 

• Rozstrzyganie sporów, egzekwowanie postanowień naszych umów oraz zgłaszanie, wykonywanie lub 
obrona roszczeń prawnych 

Pod warunkiem udzielenia przez kandydatów wyraźnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane przez 
nas również w następujących celach: 

• Dodawanie kandydatów do naszej bazy danych kandydatów, w tym analiza ich kompetencji na obecne 
lub przyszłe stanowiska oraz informowanie kandydatów za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie 
lub innymi metodami, na które kandydat wyraził zgodę, o atrakcyjnych ofertach pracy w GEA, a także 
przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie podmiotom powiązanym z Grupą GEA danych 
osobowych, które kandydat podał w tym celu w swoim podaniu o pracę. 

• Wysyłanie kandydatom informacji na temat GEA, za pośrednictwem poczty e-mail, w tym aktualności, 
ogłoszeń i zaproszeń do programów, ankiet lub innych wydarzeń organizowanych przez GEA, w tym 
nasze podmioty powiązane (patrz powyżej). 

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych kandydatów do celów podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji w ich sprawie lub tworzenia profili innych niż wyżej opisane. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydatów określone są w art. 6 RODO. W zależności od 
tego, w którym z wyżej wskazanych celów wykorzystujemy dane osobowe kandydatów, przetwarzanie tych 
danych może być konieczne w związku z realizacją podania, umowy zlecenia lub innej umowy zawartej z GEA 
lub w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (np. dotyczących prowadzenia dokumentacji 
emerytalnej lub do celów podatkowych), do ochrony żywotnych interesów kandydata lub innej osoby bądź też w 
celu realizacji zasadnych interesów naszych lub zewnętrznych odbiorców danych osobowych kandydatów, w 
każdym przypadku o ile interesy lub podstawowe prawa i swobody kandydatów nie mają znaczenia 
nadrzędnego wobec takich interesów. Ponadto przetwarzanie danych może opierać się na zgodzie, której 
kandydat udzielił nam w wyraźny sposób. W każdym przypadku przed uzyskaniem zgody kandydata 
informujemy go o przetwarzaniu danych oraz o jego prawach z tym związanych. Dane osobowe 
przechowywane są w środowisku chmurowym na serwerach zlokalizowanych w Dublinie w Irlandii. Dostęp do 
danych osobowych kandydatów ma ściśle ograniczona grupa pracowników Grupy GEA, np. kierownik ds. 
rekrutacji, partner biznesowy ds. zarządzania kadrami oraz inni pracownicy biorący udział w rekrutacji, jak 
również nasze centrum usług wspólnych. Dostęp do danych jest jednak ściśle ograniczony do osób, które 
wymagają dostępu do nich zgodnie z wymogami procesów rekrutacyjnych. 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 
O ile wcześniej nie uzgodniono inaczej z kandydatem, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które są 
wymagane w związku z realizacją powyższych celów. Dotyczy to wszelkich informacji, jakich kandydaci 
udzielają nam bezpośrednio w swoich podaniach oraz informacji uzyskanych na ich podstawie, a także 
uzyskanych w inny sposób bądź wygenerowanych w procesie rekrutacji kandydata.  

Zazwyczaj obejmują one następujące kategorie danych: 

• Dane w podaniu o pracę: Wszelkie dane osobowe, jakich kandydat udzielił nam w procesie rekrutacji, w 
tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, 
odpowiedzi w kwestionariuszach lub udzielone podczas rozmów kwalifikacyjnych 

• Dane dotyczące ocen i testów: Wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku ocen i testów, w tym uwagi i 
oceny osób prowadzących rozmowę kwalifikacyjną, wyniki testów logicznych, psychologicznych i innych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 
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• Dane uzyskane w procesie weryfikacji kandydatów: Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie 
weryfikacji prowadzonej w zakresie niezbędnym lub wymaganym w przypadku stanowiska, o które dany 
kandydat się ubiega. 

• Wyniki weryfikacji referencji: Wszelkie dane osobowe pochodzące z weryfikacji referencji zawodowych, 
jakie kandydat przedstawił nam w procesie rekrutacji 

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE KANDYDATÓW 
Dane osobowe kandydatów pozyskujemy głównie bezpośrednio od kandydatów, kiedy kontaktują się oni z nami 
w procesie rekrutacji, np. kiedy wypełniają kwestionariusze rekrutacyjne, korzystają z naszej sieci wewnętrznej, 
strony internetowej lub innych kanałów komunikacji bądź platform oraz kiedy kontaktują się z nami w sprawie 
swojej kandydatury. Ponadto generujemy dane osobowe kandydatów w procesie rekrutacji, w wyżej 
wymienionych dozwolonych celach (np. zwrot wydatków, oceny pracowników w ośrodkach i inne, rejestracja i 
monitorowanie wejścia kandydata do naszych obiektów i korzystania przez niego z naszego zaplecza oraz 
systemów teleinformatycznych). 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE KANDYDATÓW 
Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z najnowszymi standardami 
technicznymi i wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych, służące ochronie danych osobowych 
kandydatów przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją. Takie środki zabezpieczające obejmują 
zastosowanie konkretnych technologii i procedur powstałych w celu ochrony prywatności kandydatów, jak np. 
bezpieczne serwery, zapory sieciowe (ang. firewalls) i szyfrowanie SSL. Będziemy zawsze przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych 
osobowych. 

Udostępnianie danych osobowych kandydatów Możemy udostępniać dane osobowe kandydatów 
podmiotom powiązanym w ramach Grupy GEA, jeżeli jest to wymagane i w takim zakresie, w jakim jest to 
wymagane dla potrzeb procesu rekrutacji. Przykładowo udostępnimy dane osobowe kandydata podmiotowi 
powiązanemu, jeżeli odpowiedzialny za niego kierownik ds. rekrutacji jest zatrudniony przez ten podmiot 
powiązany lub jeśli odpowiedzialny partner biznesowy ds. zarządzania kadrami ma siedzibę w innej spółce 
należącej do GEA. W każdym przypadku przekazanie danych będzie się odbywać zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych, a podmioty powiązane będą wykorzystywać 
dane osobowe w tych samych celach i na tych samych warunkach, jak określono w niniejszym oświadczeniu o 
ochronie danych.  Możemy również udostępniać dane osobowe kandydatów stronom trzecim, które 
przetwarzają te dane w swoim własnym imieniu, ale w związku z usługą świadczoną na naszą rzecz lub na 
rzecz kandydata w naszym imieniu, w opisanych celach (na przykład dostawcy usług weryfikacji kandydatów 
lub strony trzecie, do których zwracamy się o udzielenie referencji). Możemy również zlecać usługodawcom (tak 
zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach Grupy GEA lub poza nią, działającym w kraju lub za 
granicą (np. centrom usług wspólnych, dostawcom usług płacowych lub innych, w tym dostawcom usług w 
chmurze) przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacji w naszym imieniu oraz 
wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Ponadto możemy też udostępniać dane osobowe kandydatów 
sądom, organom nadzorczym, organom ścigania lub innym właściwym organom bądź doradcom prawnym, 
jeżeli jest to dozwolone przez prawo i konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku lub w celu zgłoszenia, 
wykonania bądź obrony roszczeń prawnych. W innych przypadkach dane osobowe kandydata ujawniamy 
jedynie wówczas, gdy kandydat udzielił nam w sposób pośredni lub bezpośredni zgody, gdy wymagają tego od 
nas obowiązujące przepisy prawne lub administracyjne, bądź na żądanie organu sądowego lub 
administracyjnego, albo w przypadku podejrzenia oszustwa lub działalności przestępczej. 

Zachowamy kontrolę nad danymi osobowymi kandydatów i pozostaniemy w pełni za nie odpowiedzialni, a także 
będziemy stosować właściwe zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia 
integralności i bezpieczeństwa danych osobowych kandydatów w związku z zatrudnianiem takich 
usługodawców. 

Gdzie przetwarzamy dane osobowe kandydatów GEA jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na 
całym świecie. W ramach naszej działalności gospodarczej możemy również przekazywać dane osobowe 
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kandydatów odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), gdzie 
obowiązujące przepisy prawa mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony co przepisy kraju 
macierzystego kandydata. Czyniąc to, będziemy przestrzegać obowiązujących wymogów w zakresie ochrony 
danych oraz stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności 
danych osobowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do umów standardowych klauzul umownych UE. Z 
klauzulami można się zapoznać [tutaj]: 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wspomnianych środków zabezpieczających można 
skontaktować się z nami w dowolnym czasie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

Prawa kandydatów związane z ochroną ich danych Z zastrzeżeniem określonych warunków prawnych, 
można zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Można również sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub złożyć wniosek o umożliwienie 
przenoszenia danych. W szczególności kandydat ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w 
oparciu o nasze uzasadnione interesy. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych kandydata 
do tych celów, o ile nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec praw i swobód kandydata lub gdy 
przetwarzanie jest konieczne w celu zgłoszenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych. Można również 
zażądać kopii swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. W przypadku wielokrotnych 
wniosków tego rodzaju możemy naliczyć odpowiednią opłatę za tę usługę. Szczegółowe informacje na temat 
swoich praw związanych z ochroną danych osobowych można znaleźć w art.15-22 RODO.  

W razie pytań dotyczących praw kandydatów lub konkretnych wniosków dotyczących Państwa danych 
osobowych prosimy o kontakt z nami. Przy składaniu dowolnego z powyższych wniosków należy przesłać na 
poniższy adres opis swoich danych osobowych, podając imię i nazwisko oraz dane swojego głównego konta 
w celu potwierdzenia tożsamości. Ze względu na ochronę danych osobowych kandydatów przed 
nieupoważnionym dostępem możemy wymagać dodatkowego dowodu tożsamości. Uważnie rozpatrzymy 
wniosek i możemy skontaktować się z kandydatem w celu omówienia najwłaściwszego sposobu jego realizacji. 
Jeżeli nasza odpowiedź nie okaże się zadowalająca lub jeżeli kandydat uzna, że przetwarzamy jego dane 
osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa, można złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego 
ochronę danych w swoim kraju. Można zgłosić się do organu nadzorczego właściwego miejscowo dla 
kandydata lub dla nas. 

Jeżeli kandydat udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodę tę może on w 
dowolnym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie ma wpływu na legalny charakter 
przetwarzania zrealizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W wypadku wycofania 
zgody możemy przetwarzać dane osobowe jedynie w przypadku, gdy istnieje do tego inna podstawa prawna. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW 
Dane osobowe przechowywane są przez okres konieczny do realizacji dozwolonych celów, o ile prawo nie 
stanowi inaczej lub w celu ochrony uzasadnionych interesów GEA, np.: 

• Jeżeli kandydat nawiąże stosunek pracy z GEA, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez okres 
zatrudnienia. 

• W innych przypadkach przechowujemy dane osobowe kandydatów przez okres 6 miesięcy po zakończeniu 
procesu rekrutacji, po czym usuwamy wszystkie ich dane osobowe. 

• Przestrzegane są ustawowe okresy przechowywania, usuwania i przedawnienia. 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Co do zasady przekazywanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.  

Niemniej jednak w pewnych okolicznościach mamy obowiązek gromadzić pewne dane osobowe lub też GEA 
nie może dokonać określonych czynności bez posiadania określonych danych osobowych. Jeżeli w takich 
przypadkach kandydat nie udzieli nam swoich odpowiednich danych osobowych, możemy nie być w stanie 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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odpowiednio zarządzać jego rekrutacją, przydzielać mu określonych zadań lub udzielać mu zgody na udział w 
określonych czynnościach lub korzystanie z usług oferowanych w związku z rekrutacją. 

ZMIANY OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI DANYCH 
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności 
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Datę ostatniej aktualizacji 
podano powyżej. 

GDZIE NALEŻY KIEROWAĆ PYTANIA? 
W razie pytań dotyczących procesu rekrutacyjnego i ochrony danych osobowych należy skontaktować się z 
nami za pośrednictwem inspektora ochrony danych Grupy GEA Aktiengesellschaft na adres: boris.schmidt-
rathmann@gea.com. 


