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ZAWIADOMIENIE
Jesteśmy stroną odpowiedzialną za Państwa dane w tym procesie rekrutacyjnym.
Sposób wykorzystania danych
Zamierzamy wykorzystywać Państwa dane w celach związanych z zatrudnieniem.
Zgoda
Składając aplikację, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych
osobowych w celach rozpatrzenia Państwa kandydatury na nasze wakaty. Będziemy
wykorzystywać dane zawarte w aplikacji, a także wszelkie inne dane przekazane przez
Państwa w trakcie procedury rekrutacyjnej, np. w liście motywacyjnym lub życiorysie.
Nie używamy Państwa danych do żadnych innych celów.

Udostępnianie i przekazywanie danych za granicę
Możemy udostępniać Państwa dane niektórym osobom trzecim, które pomagają nam w
procesie rekrutacyjnym, w tym:
-

innym firmom w organizacji Aptiv, które prowadzą rekrutację,
dostawcom usług rekrutacyjnych w celu zarządzania statusem kandydatów i
komunikacją. Na przykład, korzystamy z systemów rekrutacyjnych, aby
zarządzać aktywnymi aplikacjami kandydatów. Od takich osób trzecich
wymagamy korzystania z Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszym
poleceniem.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, wydamy innym
firmom w organizacji Aptiv oraz naszym dostawcom usług (podmiotom
przetwarzającym) polecenie usunięcia Państwa danych.
Istnieje możliwość, że w trakcie oceny Państwa kandydatury będziemy musieli
przekazać Państwa dane poza terytorium Unii Europejskiej, na przykład do Stanów
Zjednoczonych. Robiąc to, polegamy na zatwierdzonych środkach ochrony, takich jak
umowy o transferze wewnątrzzakładowym stworzone w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia ochrony danych.
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Przechowywanie danych
Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny
do rozpatrywania Państwa kandydatury na stanowisko oraz przez okres uzasadniony
obowiązkiem dokumentowania zgodności z przepisami prawa kraju, w którym
stanowisko jest zlokalizowane. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie, a my
usuniemy Państwa dane, chyba że dalsze zachowanie danych jest wymagane w celu
zapewnienia zgodności dokumentacji z prawem.

Przysługujące Państwu prawa
W zależności od systemu prawnego Państwa miejsca zamieszkania mogą przysługiwać
Państwu dodatkowe uprawnienia, w tym:
-

prawo do uzyskania dostępu do kopii swoich danych,
prawo do sprostowania swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do tymczasowego ograniczenia przetwarzania swoich danych,
prawo do bycia informowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub ograniczeniu przetwarzania swoich danych,
prawo do przekazania swoich danych innemu administratorowi,
prawo do rezygnacji z otrzymywania marketingu bezpośredniego.

Kontakt
W przypadku pytań, żądań lub skarg dotyczących sposobu wykorzystania danych
osobowych można skontaktować się z firmą Aptiv pod podanym niżej łączem. W
przypadku problemów, których firma Aptiv nie może rozstrzygnąć, mają Państwo także
prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim kraju.
https://www.aptiv.com/contact-us

