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OŚWIADCZENIE 

Firma Aptiv jako administrator danych jest zobowiązana do ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Aptiv Services US („Aptiv”), spółka giełdowa 
zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, 
D02VY79. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do osób 
odwiedzających naszą stronę Kariery www.jobs.aptiv.com w celach związanych z rekrutacją oraz 
składaniem aplikacji. 

 

CEL  

Firma Aptiv będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu otrzymania jego aplikacji i 

ocenienia jej, jak również określenia, czy jest odpowiednią osobą do pełnienia roli, o którą się 

ubiega. 

 

PRAWNA PODSTAWA 

Firma Aptiv będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o podstawy prawne 

dotyczące wykonywania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. (1) lit. (b) RODO), w celu spełnienia wszelkich zobowiązań 

prawnych, które mogą obowiązywać wobec nas w różnych krajach (art. 6 ust. (1) lit. (c) 

RODO) oraz w oparciu o uzasadniony interes Aptiv w ramach procesu składania aplikacji i 

rekrutacji (art. 6 ust. (1) lit.(f) RODO). 

 

Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika zawierają dane szczególnej kategorii (wskazane w 

RODO (np. dane, których możemy wymagać w związku z przestrzeganiem przepisów 

dotyczących równości)), będą one przetwarzane w związku z obowiązkami pracowniczymi i 

ochroną praw podstawowych użytkownika (art. 9 ust. (2) lit. (b) RODO). 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Firma Aptiv będzie przechowywać dane użytkownika przez określony i ograniczony czas, 

biorąc pod uwagę cel przetwarzania i uzasadniony interes (tj. czas, jaki może być wymagany 

przez kierownictwo odpowiedzialne za rozpatrywanie aplikacji oraz rekrutację), a także 

wszelkie zobowiązania prawne, do przestrzegania których firma Aptiv może być zobowiązana. 

Ramy czasowe przechowywania danych mogą się również różnić w zależności od tego, czy 

aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, czy też negatywnie. 

 

 Harmonogram przechowywania danych 

Harmonogram przechowywania jest określony poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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Region Okres przechowywania od daty złożenia 

aplikacji 

Ameryka Północna i Południowa: Stany 

Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, Honduras 

2 lata 

Indie 1 rok 

Pozostałe kraje regionu APAC: Chiny, 

Japonia, Singapur, Korea, Malezja 

3 lata 

Region EMEA: Irlandia, Wielka Brytania, 

Polska, Niemcy, Szwecja, Rumunia, 

Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, 

Austria, Węgry, Macedonia Północna, 

Serbia, Turcja, Tunezja, Maroko 

18 miesięcy 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Aplikacja użytkownika zostanie rozpatrzona przez odpowiedni podmiot Aptiv zaangażowany w 
proces rozpatrywania aplikacji i rekrutacji. 

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby rekrutacji firma Aptiv może 
również współpracować z zaufanymi osobami trzecimi lub dostawcami usług bądź wymagać 
wsparcia z ich strony. Dane osobowe użytkownika będą przez nich przetwarzane wyłącznie 
zgodnie z naszymi instrukcjami oraz będą one podlegały obowiązkowi zachowania poufności. 
Wymagamy od osób trzecich przestrzegania bezpieczeństwa danych użytkowników i 
postępowania z nimi w sposób zgodny z prawem. Są to następujące osoby trzecie/dostawcy 
usług:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Konieczne może być przesłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG).  Zawsze podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, ze informacje 

przesyłane poza EOG są odpowiednio zarządzane oraz podlegają ochronie praw do 

prywatności. W stosowanych przypadkach wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia dla 

firm wchodzących w skład naszej grupy oraz osób trzecich / dostawców usług w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przesyłanych poza EOG (np. umowy 

między przedsiębiorstwami o przekazywaniu danych mające na celu zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony danych; standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 

ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE; a także wszelkie inne instrumenty 

mające na celu zapewnianie zgodności zatwierdzone przez Komisję Europejską).  

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

W pewnych okolicznościach użytkownicy mogą zgodnie z prawem skorzystać z 

następujących uprawnień: 

• Prawo do otrzymywania informacji i prawo dostępu: W każdej chwili użytkownik może 
zażądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe będą przez nas wykorzystywane i w 
jaki sposób, w jakim celu te dane będą przetwarzane, skąd pochodzą, do jakich odbiorców 
mogą być przekazywane, oraz jak długo dane te będą przez nas przechowywane. 
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• Prawo do sprostowania: Jeśli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są 
nieprawidłowe, może w każdej chwili zażądać ich sprostowania. Jeżeli użytkownik sądzi, 
że jego dane są niekompletne, może również zażądać ich uzupełnienia. 

• Prawo do usunięcia danych: Jeżeli użytkownik uzna, że wykorzystanie jego danych 
osobowych nie jest już konieczne, lub odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej, 
lub też jest niezgodne z prawem z innych powodów, może zażądać usunięcia tych 
danych.  

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: Zamiast usuwania danych użytkownik może 
również zażądać ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli są one wykorzystywane w 
niewłaściwy sposób. W szczególności użytkownik może zażądać takiego ograniczenia 
wykorzystania danych, jeżeli kwestionuje dokładność danych lub wniósł sprzeciw wobec 
ich wykorzystania. 

• Prawo wniesienia sprzeciwu: Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności 
wykorzystanie danych osobowych użytkownika jest niedopuszczalne, użytkownik może 
wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych. 

• Prawo do odwołania: Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

• Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego: Jeśli użytkownik jest przekonany, 
że jego prawa w odniesieniu do jego danych osobowych zostały naruszone, ma prawo 
przesłać skargę do organu regulacyjnego. W szczególności może skontaktować się z 
organem regulacyjnym właściwym dla jego lokalizacji, miejsca pracy lub miejsca 
domniemanego naruszenia. 

o Jeśli użytkownik ma wątpliwości, które nie zostaną wyjaśnione przez firmę Aptiv, 
może wówczas również wnieść skargę do organów ochrony danych osobowych w 
swoim kraju. 

• Prawa związane ze automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem: 
o Dane użytkownika będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu 

• Prawo do przenoszenia danych: w niektórych okolicznościach, do uzyskania i 
ponownego wykorzystania danych osobowych w obrębie różnych usług. 

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, powinien przesłać wniosek dotyczący 

informacji o prywatności, korzystając z poniższego linku: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań, żądań lub skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych 
należy skontaktować się z firmą Aptiv, korzystając z poniższego linku: 

https://www.aptiv.com/contact-us 

 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

