INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(„Informacja”)
30.09.2020
Drogi/a Kandydacie/Kandydatko,
w kontekście rozpoczęcia obowiązywania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie takich
danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” RODO),
my, Zentiva Polska sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”), działając jako Administrator, podmiot
prawny, który należy do grupy przedsiębiorstw Zentiva, wraz z innymi podmiotami prawnymi
wyszczególnionymi w części (U) informacji o polityce prywatności dostępnej tutaj:
https://www.zentiva.pl/rodo (zwani dalej ogólnie i łącznie „Zentiva” i / lub „my” i / lub „Podmioty
stowarzyszone”), jako Współadministratorzy,
zgodnie z art. 13 i 14 RODO, chcielibyśmy niniejszym poinformować Państwa:
 w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe;
 kategoriach Danych osobowych, które możemy przetwarzać;
 celach Przetwarzania, którym podlegają Dane Osobowe, oraz podstawa prawna
Przetwarzania;
 warunki, na jakich możemy ujawniać Państwa dane osobowe;
 w jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe;
 okres przechowywania Państwa danych osobowych;
 prawa, które Państwo przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych;
 o danych kontaktowych;
 o możliwości i sposobie aktualizacji Informacji.
Wszelkie pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, można kierować
do inspektora ochrony danych pod adresem:
 adres e-mail DPO(at)zentiva.com,
 w siedzibie Spółki ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Niniejsza Informacja skierowana jest do potencjalnych pracowników Spółki (takie osoby są
określane jako „Pan/i”)
O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub z kontekstu nie wynika inaczej, terminy
pisane wielką literą użyte w niniejszej Informacji mają znaczenie przypisane im w Części (T)
Polityki Prywatności dostępnej tutaj: https://www.zentiva.pl/rodo .
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Niniejsza Informacja może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, aby odzwierciedlić
zmiany w naszych praktykach w zakresie przetwarzania danych osobowych lub zmiany w
obowiązującym prawie. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Informacji i regularnego
sprawdzania tego dokumentu na naszej stronie internetowej www.zentiva.pl w celu zapoznania się
z wszelkimi zmianami, które możemy wprowadzić zgodnie z warunkami niniejszej Informacji.
(A) W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe
Spółka zbiera Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, albo po ogłoszeniu rekrutacji i
ogłoszeniu naboru kandydatów, albo w następstwie Państwa zainteresowania profilem Spółki, jako
potencjalnym pracodawcy, gdy dobrowolnie ubiegacie się Państwo o (wolne) stanowisko w naszej
Firmie, czy to za pośrednictwem strony internetowej z ofertami pracy, e-mailem lub osobiście
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Ponadto Spółka może gromadzić Państwa dane osobowe od zewnętrznych usługodawców, którzy
świadczą usługi rekrutacji i selekcji, na nasze wcześniejsze żądanie lub od polecających Państwa
członków naszego personelu.
(B) Kategorie Danych osobowych, które możemy przetwarzać
Podczas procesu rekrutacji i selekcji Spółka może przetwarzać następujące kategorie Państwa
danych osobowych:
 Podstawowe informacje: imię i nazwisko; narodowość / obywatelstwo; data i miejsce
urodzenia; stan cywilny; tytuł akademicki; poziom wykształcenia (w tym data ukończenia
studiów); stanowisko; doświadczenie zawodowe (w tym wskazanie poprzednich
pracodawców i stanowisk); numer zezwolenia na pracę i pobyt (jeśli dotyczy); orzeczenie
o niepełnosprawności (jeśli dotyczy); informacje na temat zdolności do pracy, ostatecznie
zmniejszonej zdolności do pracy (jeśli dotyczy); informacje o zagranicznym ubezpieczeniu
(jeśli dotyczy); prawo jazdy (jeśli dotyczy).
 Dane kontaktowe: osobisty numer telefonu; osobisty adres e-mail.
 Dokumentacja pomocnicza dotycząca Państwa podania: list motywacyjny; CV;
certyfikaty; każdy inny dokument tego samego typu i charakteru.
 Dane zawarte w orzeczeniu o zdolności pracy: jeśli Spółka zdecyduje się uznać Państwa
kandydaturę za pomyślną i w związku z tym przedstawi ofertę pracy, wówczas taka oferta
uzależniona jest od wyników badania zdolności do pracy, któremu należy się poddać; w
związku z tym Spółka będzie przetwarzać wszelkie dane zawarte w zaświadczeniu
lekarskim (np. imię i nazwisko, adres, data urodzenia, zakład ubezpieczeń zdrowotnych,
niezdolność/zdolność do pracy itp.).
 Inne Dane Osobowe: wizerunek (poprzez nasz system kamer przemysłowych- CCTV).
Z wyjątkiem kategorii Danych Osobowych wymienionych w powyższym akapicie, Spółka może
przetwarzać również inne kategorie Danych Osobowych, w zależności od informacji, które nam
Państwo udostępnicie, w trakcie procesu rekrutacji i selekcji.
W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji nie potrzebujemy żadnych innych Danych
Osobowych, takich jak między innymi: kopia Państwa dowodu osobistego; dane dotyczące Państwa
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stanu zdrowia (z wyjątkiem ewentualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ograniczonej
zdolności do pracy lub danych w orzeczeniu medycyny pracy); rejestru o niekaralności; zdjęcie,
dlatego uprzejmie prosimy o niepodawanie nam takich Danych Osobowych. Jeśli jednak
przekażecie nam Państwo takie niewymagane i niekonieczne dane osobowe, w możliwym zakresie,
zwrócimy je Państwu lub zniszczymy, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego
powiadomienia, ale ze skutkiem natychmiastowym.
(C) Cele Przetwarzania, którym podlegają Dane Osobowe, oraz podstawa prawna
Przetwarzania
Przetwarzając Państwa dane osobowe w związku z celami wymienionymi poniżej, możemy oprzeć
się na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych, w zależności od przypadku:
 Obowiązek prawny: art. 221 §1 Kodeksu Pracy wymaga, aby pracodawca przetwarzał takie
dane osobowe kandydata na pracownika jak imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia – w tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe na
podstawie obowiązku prawnego nałożonego na Spółkę; Spółka może przetwarzać także
inne Państwa dane osobowe na tej podstawie np. dane dot. zdrowia, jeżeli będzie to
wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy lub innego powszechnie obowiązującego aktu
prawnego.
 Zgoda: możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. a) RODO,
gdy Przetwarzanie jest niezbędne do celów zarządzania zasobami ludzkimi Spółki
(rekrutacja i selekcja), a my uzyskaliśmy Państwa dorozumianą zgodę na Przetwarzanie
wyrażoną poprzez dobrowolne złożenie podania i / lub dobrowolne (nie) bezpośrednie
przekazanie danych osobowych wskazanych w Części (B) powyżej;
 Uzasadniony interes: możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6. ust.
(1) lit. f) RODO, gdy Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Spółki, przed którymi Państwa interesy lub podstawowe prawa
lub wolności nie mają pierwszeństwa; te uzasadnione interesy Zentiva to w szczególności:
o
o
o

rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
sytuacjami nadzwyczajnymi;
zarządzanie i przygotowywanie raportów wewnętrznych oraz prowadzenie
dalszych badań i / lub analiz w celu określenia naszych wewnętrznych programów
rekrutacyjnych;
zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym oraz ochroną osób i mienia.

(D) Warunki, na jakich możemy ujawniać Państwa dane osobowe
Możemy ujawniać Państwa Dane Osobowe innym Podmiotom stowarzyszonym w obrębie Zentiva
w uzasadnionych celach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje o Podmiotach
stowarzyszonych Zentiva, które mogą mieć dostęp do Danych Osobowych, można znaleźć w Części
(U) Informacji o polityce prywatności dostępnej tutaj: https://www.zentiva.pl/rodo .
Ponadto możemy ujawniać Państwa dane osobowe:
 Państwu oraz, w stosownych przypadkach, wyznaczonym przez Państwa przedstawicielom;
 dostawcom usług operacyjnych (np. : archiwizacji i przechowywania archiwum fizycznego
Spółki; ochrony fizycznej; kurierom; telekomunikacji itp.);
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 centralnym i / lub lokalnym właściwym instytucjom / organom publicznym (np. :
właściwym w sprawach pracy, podatków / finansów, kwalifikacji i / lub upoważnienia
wyspecjalizowanego personelu, organów ścigania, sądów, spraw związanych z
dochodzeniami karnymi);
 naszym konsultantom (np .: audytorom, prawnikom itp.);
 partnerom biznesowym, inwestorom, cesjonariuszom (obecnym lub potencjalnym) w celu
ułatwienia transakcji dotyczących aktywów biznesowych (które mogą obejmować między
innymi fuzje, przejęcia, cesję wierzytelności lub sprzedaż aktywów).
Jeśli zaangażujemy podmiot przetwarzający do przetwarzania Państwa danych osobowych,
wówczas taki podmiot przetwarzający będzie podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym do:
Przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi
instrukcjami oraz do podejmowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony
poufności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, wraz z wszelkimi dodatkowymi
wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.
Jeśli przekażemy Państwa Dane Osobowe poza Unię Europejską i / lub Europejski Obszar
Gospodarczy, będziemy to robić wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i powiadamiając Państwa o takim przekazaniu.
(E) W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe
Wdrożyliśmy rozsądne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę
Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem lub
nieuprawnionymi formami przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przekazywanie informacji przez Internet nie jest
całkowicie bezpieczne. Chociaż wdrożyliśmy wszelkie rozsądne środki w celu ochrony Państwa
danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do
nas za pośrednictwem Internetu - każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i jesteście
Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłacie są
wysyłane bezpiecznie.
(F) Okres przechowywania Państwa danych osobowych
W przypadku, gdy dobrowolnie złożycie Państwo podanie o (wolne) stanowisko w naszej Spółce,
po procesie rekrutacji i selekcji zainicjowanym przez Firmę, będziemy przechowywać Państwa
Dane Osobowe przez rok kalendarzowy, w którym Państwa podanie jest oceniane lub zgodnie z
obowiązującym okresem przedawnienia (np. 3 lata) od daty otrzymania naszej korespondencji w
związku z naszą decyzją o odrzuceniu Państwa podania) lub dla celów zgodności z obowiązkami
archiwizacyjnymi nałożonymi przez obowiązujące prawo.
W przypadku, gdy dobrowolnie podacie Państwo swoje dane osobowe bez uprzedniego ogłoszenia
przez Firmę procesu rekrutacji i selekcji na dane wolne stanowisko, zachowamy Państwa dane
osobowe zgodnie z harmonogramem przechowywania przedstawionym w akapicie bezpośrednio
powyżej, w zakresie, w jakim odpowiadają one wymaganiom aktualnie (wolnych) stanowisk. Jeżeli
nie będzie aktualnie żadnych wolnych stanowisk spełniających Państwa wymagania, dane zostaną
trwale usunięte.
(G) Prawa, które macie Państwo w związku ze swoimi danymi osobowymi
O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu;
prawo do sprostowania; prawo do usunięcia / prawo do bycia zapomnianym; prawo do ograniczenia
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu; prawo do wycofania zgody; prawo
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do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do niepodlegania
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Więcej informacji można znaleźć w Części (O) Polityki prywatności dostępnej tutaj
https://www.zentiva.pl/rodo .
Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu.
Z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak
wskazano powyżej, z tych praw można skorzystać, wysyłając pisemny wniosek:
 pocztą elektroniczną na adres DPO@Zentiva.com; i / lub
 pocztą tradycyjną na adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

(H) Aktualizacje Informacji
Regularnie dokonujemy przeglądu niniejszej Informacji i będziemy umieszczać wszelkie
aktualizacje na tej stronie www.zentiva.pl bez wcześniejszego powiadomienia, ale z informacją o
stosownych zmianach, podając datę przeglądu. Zachęcamy do okresowego przeglądania Informacji
dostępnej na naszej stronie www.zentiva.pl w celu uzyskania informacji o tym, jak przetwarzamy
Dane Osobowe.
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