CANDIDATES PRIVACY INFORMATION STATEMENT

Welcome to Adecco Poland Sp. z o.o. (further ‘Company’). The company is the sole
shareholder of the following entities: Adecco Staffing Sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., all
with registered seats at Warsaw, address: Pl. Europejski 2, 00-844 Warsaw. Each of above
mentioned entities and Company, acts as separate data controller of personal data (further:
‘Controller’). Below information applies to each of Controllers.
We are part of The Adecco Group AG, which is our mother company, with its registered office
and the Group Data Protection Officer at Bellerivestrasse 30, 8008 Zurich. We look forward to
working with you to help you to further develop your career. As you’d expect, to properly
perform our services, we collect and use information about you.
Adecco is committed to protecting and respecting your privacy This Candidate Privacy
Information Statement describes your privacy rights in relation to the information about you
that we process, as well as the steps we take to protect your privacy. We know it’s long, but
please read this Statement carefully. There is an index below so you can go straight to the
relevant sections if you prefer.
Depending upon through which Adecco country and Adecco brand website you access our
services, the respective Adecco entity will be the data controller of your personal data. In some
cases even more than one Adecco entity can become controller of your personal data.
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Some terms to be clear about
First, we need to be clear about how we use some words in this statement.
It may seem obvious, but in this Statement, you will be referred to as ‘the Candidate’ or ‘You’.
When we talk about ‘us’ or the ‘Company’ we mean Adecco Poland Sp. z o.o.. The Company
is part of the Adecco Group, the largest HR services provider in the world. Through its various
companies and business lines the Adecco Group provides several HR (Human Resources)
activities like staffing, secondment, payroll services, recruitment & selection, testing solutions,
career transition, talent development, training & education, outplacement and international
mobility (‘our Activities’).
To carry out our Activities the Company uses several IT systems. In some cases, the Company
provides a Self-Service Portal (‘Portal’) for its candidates/personnel. The Portal allows you to

search and apply for jobs the Company and its sister companies advertise which match your
interests, skills and/or experience, in the locations where you have expressed an interest in
working.
Finally, this is a statement about information and people. It includes facts about you, but also
opinions about you and that you hold (“I’m a football fan” for example). It’s not about information
about the Company (although sometimes the two overlap). This type of information is
sometimes called ‘Personal information’, ‘Personally Identifiable Information’ or ‘PII’. We use
the term ‘Personal Information’ in this Statement.

What personal information does the company collect and use?
Personal information that the company usually collects includes, but is not limited to:
•

your name, date and place of birth, contact details and qualifications (education,
training courses and internships), documents evidencing your identity and right to
work and any other information you listed on your resume or CV;

•

if you log on to the Portal using your LinkedIn or any other social media account:
your profile data;

•

if you contact us, we will keep a record of that correspondence;

•

feedback about you from our staff and third parties; where you give feedback on
others;

•

your feedback about us and our services through our satisfaction surveys;

•

we also collect information on your visits to our website/Portal including (but not
limited to) your IP address, browser, timestamp, location, country traffic data,
location data, weblogs and other communication data and the resources that you
access. This information will make your visit to our website/Portal easier in the
future. We will, for example, suggest jobs to you which are being handled by
branches local to where you were when you contacted us;

•

we also collect information for marketing purposes and analysis, including
information on how your respond to email, sms, phone and other marketing
campaigns. We will have asked you for your explicit consent before sending
marketing communication via these means;

•

photos and videos of your attendance at a video interview or training or similar
sessions (you will be given a chance at the session to ask not to be videoed or
photographed);
details of any disabilities and any accommodations we may need to make for you
in the workplace; and
in some cases, we will also collect other sensitive data than only details related to
disability, when we are permitted to do so by law. We would like also to inform you
that Adecco will perform whatever assessment are necessary as part of the
selection process, which may require the data submitted to be processed, and that
it will include the results of the assessment in its recruitment database as part of
the selection process.

•
•

•

You are also informed that, as part of the selection process, the hiring entity may
consult details of your public profile on social media (Facebook, Twitter, LinkedIn,
etc.), and other public information and records, with the sole purpose of assessing
and ascertaining your experience and professional skills, and to know whether your
profile is consistent with the Adecco culture and values.

Why do we use personal information about you?
The company collects and processes personal information:
1. To provide you with the services you expect us to, like finding you suitable
jobs/assignments to apply for, helping you with training, or facilitating the process
of applying for jobs/assignments. This includes sending your CV to prospective
employers for their consideration and keeping you informed of future work
opportunities by email, telephone, mail and/or other communication methods;
2. with your consent we may also use your contact data for direct marketing for
example via e-mail, messaging or telephone;
3. to further develop, test and improve our website/Portal, or other existing or new
systems/processes to better serve you; this takes place in the context of new IT
systems and processes, so that information about you will be used in the testing
of those new IT systems and processes where dummy data cannot fully replicate
the operation of that new IT system;
4. to perform studies and statistical and analytical research, for example to compare
the effectiveness of our placement of candidates between different business
sectors and geographies and seek to identify factors that can influence any
differences we identify;
5. to transfer data to third parties (see below);
6. where necessary, to comply with any legal obligation; and
7. we will also process your information to:
a. promote the security and protection of people, premises, systems and
assets;
b. monitor compliance with internal policies and procedures;
c. administer communications and other systems used by the Adecco Group
(including internal contact databases);
d. investigate or respond to incidents and complaints;
e. to promote internally that training sessions have taken place and utilise their
content (in the case of photos or videos of training sessions), to market
similar sessions internally and externally to third parties. In this case we will
ask you for a explicit consent; and
f.

participate in any potential or actual purchase or sale, or joint venture, of all
or part of a business or company, that any member of the Adecco Group
wishes to participate in.

Why
and
on
which
basis
do
we
use
personal
data?
We are required by law to have a ground set out in the law to process the information we hold
about you. The legal grounds can be:

1. Performing a contract or taking steps prior to entering a contract
When you are already working with or about to engage through Adecco, our processing
of personal information for all these purposes is based on processing grounds like the
performance of a contract, or about to enter into a contract (purposes 1 and 67 above).
These services can be such as providing you with suitable jobs to apply for or helping
and assisting you with training and the application process.
2. Compliance with legal obligations
Sometimes the processing is necessary to comply with legal or regulatory obligations
(purpose 6). Public authorities, such as tax, finance or data protection authorities may
request personal data from us, and provide us with a statutory reason to disclose
information about you (e.g. the prevention or detection of a crime). In these
circumstances, we are forced by law to provide the authorities with your data.
3. Fulfilment of our legitimate interest
The processing is necessary in the legitimate interests of Adecco in exercising its and
its staff fundamental rights to run a business in a way which does not unduly affect your
interests or fundamental rights and freedoms (purposes 1;3-5-7 above). This means
that when processing is necessary for the legitimate interests of Adecco, we balance
your interests or fundamental rights and freedoms against our legitimate interest in
processing. This ensures that we are not processing data in a manner that your interest
and fundamental rights override our interest in such processing.
We shall only process your personal information other than on these grounds with your
consent, which is a further processing ground.
4. Consent
In some cases it is necessary to give us a freely given consent to the processing of
your personal data for one or more specific purposes (Purpose 5 above). You can
withdraw
from
the
consent
at
any
time
by
contacting
us
at
Adecco.globalprivacy@adecco.com or iodo@adecco.pl.
Do you have to give us the personal information we ask for?
You are not obliged to provide your personal information to us, but it would not be possible
for us to work with you, or provide our services to you, if you do not provide us with a
required minimum. It may also limit the Services that you can receive from us if you in some
instances choose to provide us with limited personal information.
Do we process information about you without any human intervention at all?
Yes, we do at times. The Company uses automated systems/processes and automated
decision-making (like profiling) to provide you, and our clients, with the services you request
from us. For example, when our clients are looking for candidates for jobs, we can conduct a
search of our lists of candidates using automated criteria which takes into account your
availability, skillset, pay rate and in some circumstances previous feedback we have received
from clients to compile a shortlist which ranks which candidates are most likely to fulfil the
client’s requirement. This means that sometimes your position in the rank may be higher than
others, depending on how these factors match the clients’ needs.
How long do you keep my personal information for?

The controller may store your personal data for no longer than 2 years from the date of
registration on the Adecco website. If you will qualify for the recruitment process for one of
Adecco's clients, or find employment through us, the controller will store your personal data for
a longer period, in order to comply with the law, for the period provided for by applicable
regulations.
If you are successful in finding work through us, the Company will need to keep your personal
information for a longer period in order to comply with its on-going legal and contractual
obligations. Generally, we retain your personal data concerning taxes, contracts of
employment and any financial information (including payroll data and data relating to pay, etc.).
Do we transfer your data to third parties?
As mentioned above, we usually disclose your data to third parties. This is done to complete
the purposes set out above. We do this in the following circumstances:
To our suppliers. We will, for example, engage a supplier to carry out administrative
and operational work in support of our relationship with you. The supplier(s) will be
subject to contractual and other legal obligations to preserve the confidentiality of
your data and to respect your privacy, and will only have access to the data they
need to perform their functions; the relevant suppliers are typically IT suppliers (who
host or support our IT systems, including information about you), premises
management companies (who look after physical security at our buildings, and
therefore need to know about you to allow access to our buildings) and back office
finance and accounting management providers (who need to handle details of
candidates in order to process accounts payable and receivable). We also engage
suppliers who provide IT technology services and solutions, which might include
video interview and skills assessment tools. These suppliers are:- Salesforce
- Cammio
- Planbition
•

To members of the Adecco group of companies in other countries. These are
located in- or outside the European Union; different members of the group fulfil
different functions and as result your information will be shared with them for
different reasons:
o

information is shared with members of the Adecco group that provide IT
functions for the Adecco companies world-wide; those IT functions are located
among others in Prague, Czech Republic and France.

o

information is also shared with Adecco affiliates within Europe for the single
purpose of recruitment processes in order to find more suitable assignments for
you. By having ticked the box in the registration form on our website, you gave
your explicit consent that your personal data may be forwarded to the other
entities of the Adecco Group, which you can find here.

o

information is also shared with Adecco affiliates worldwide where you have
expressed an interest in opportunities in that market, or members of the Adecco
Group identify that you may have particular skills required or helpful in that
market. A list of the countries in which we operate is available in the ‘choose
your country’ function of our website at www.adecco.com

o
•

To our clients/prospective employers: we will share your data with clients of ours
who are offering jobs/assignments you may be interested in, or who are interested

in your profile. They owe contractual and other confidentiality obligations in relation
to your data to us, and to you;
•

We will share your data with government, police, regulators or law enforcement
agencies if, at our sole discretion, we consider that we are legally obliged or
authorised to do so or it would be prudent to do so; and

•

As part of due diligence relating to (or implementation of) a merger, acquisition or
other business transaction, we may need to disclose your data to the prospective
seller or buyer and their advisers.

Do we transfer your data outside the European Union?
Your data can be transferred and processed in one or more other countries, in- or outside the
European Union. A full list of the countries in which we operate is available in the ‘choose
your country’ function of our website at www.adecco.com.We shall only transfer your data
outside the EU to countries which the European Commission believes offers an adequate
level of protection to you (a list of those countries is available here:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_en
or where the Adecco Group has put in place appropriate safeguards to seek to preserve the
privacy of your information (for which we usually use one of the forms of data transfer
contracts approved by the European Commission, copies of which are available here:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_en
The personal data we share with other Adecco entities within Europe is also subject to
executed Intra-Group Data Processing Agreements, which have an adequate standard of data
protection as required by Data Privacy Laws. Additional European Contractual Clauses are
also an initial part of our Intra-Group Data Processing Agreements, in order to protect the
processing of your personal information in a secured and compliant way in the event you may
request a processing of your data to a Adecco entity outside the European Union or the
European Economic Area.

What are your rights?
•

Right to access and obtain a copy of your personal information
You are entitled to request confirmation whether we process any of your personal
information. Where this is the case, you have the right to access to some of your
personal information (via the Portal) and to certain information about how it is
processed. In some cases, you can ask us to provide you with an electronic copy of
your information. In some limited circumstances, you also have the right to request
portability of your personal information, which means, we will provide them to a third
party upon your request.

•

Right to correct your personal information

If you can demonstrate that personal information we hold about you is not correct, you
can request that this information is updated or otherwise corrected. We would
encourage you to access the self-service Portal where possible and update your
personal
information
directly.
•

Right to delete/right to be forgotten
In certain circumstances you have the right to request that your personal data is
deleted. You can make such a request at any time and Adecco will evaluate if your
request should be granted, however this right is subject to any legal rights or obligations
where we need to retain data. For situations where in accordance with the law, we
determine that your request to have your personal information deleted must be granted,
Adecco will do so without undue delay. Please bear in mind, once your data is deleted
– that the Company might not be of service to you anymore once this data about you
has been deleted. If you want to re-register with the company again, you will need to
re-enter your data.

•

Right to restrict

In certain circumstances, you have the right to restrict the processing of your Personal Data.
However, in some instances such restriction of processing may limit the Services that you
can receive from us.
•

Right to object
As far as the company’s processing of your data is based on the company’s legitimate
interest (and no other processing ground) or relates to direct marketing, you are entitled
to object to the Company processing your data by reference to your particular situation.

If you want to contact our data protection officer, please
email us at
adecco.globalprivacy@adecco.com or iodo@adecco.pl or use our web form to file a request.
When you email us to exercise your rights, the Company will need you to identify yourself
before actioning your request.
Finally, you have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the place
where you live or work, or in the place where you think an issue in relation to your data has
arisen.
What about data security when using Adecco Systems?
You are responsible for keeping your login details to the Portal safe, in particular the password
that we have given you or that you have chosen. These login credentials are for your own use.
You are not permitted to share your credentials or other account details with any other
person(s).
How could you contact us?
If you have any questions or concerns regarding our Statement, would like further information
about how we protect your information (for example when we transfer it outside Europe) and/or
when you want to contact the company’s Group Data Protection Officer (DPO) and your local

Privacy Lead, please email us at adecco.globalprivacy@adecco.com or your local Privacy
Lead iodo@adecco.pl .
How do we handle changes to this Statement?
The terms of this Statement may change from time to time. We shall publish any material
changes to this Statement through appropriate notices either on this website or contacting you
using other communication channels.

Data Controllers:
Adecco Poland Sp. z o.o.
Pl. Europejski 2
00-844 Warsaw
Poland

The Adecco Group AG
Group Data Protection Officer
Bellerivestrasse 30
8008 Zurich

To see more data controllers klick here.
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Інформація для Кандидатів стосовно обробки персональних даних та
захисту конфіденційності
Вітайте в Adecco Poland sp. z o.o., (далі: «Компанія»). Компанія є єдиним
акціонером наступних суб’єктів підприємництва: Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco
Consulting sp. z o.o., усі з головним офісом у Варшаві за адресою: Pl. Europejski
2, 00-844 Warszawa.
Всі перераховані суб’єкти є частиною Adecco Group AG, мажоритарного
акціонера, зареєстрованого в Цюриху (Швейцарія) за адресою: Bellerviestrasse
30, 8008 Zurich, Schweiz. За цією адресою знаходиться теж Інспектор групи з
питань захисту даних.
Кожен з вищеназваних суб'єктів і Компанія є окремим Адміністратором
персональних даних (далі: «Адміністратор»). Ця Інформація стосується кожного
Адміністратора.
Ми раді, що зможемо працювати з Вами і сприяти Вашому особистісному і
професійному зростанню. Як Ви вже здогадалися, ми збираємо і обробляємо
Ваші персональні дані з метою кращого надання наших послуг.
Адміністратор зобов'язаний шанувати і захищати Ваші персональні дані і Вашу
конфіденційність. У цій Інформації Ви ознайомитеся зі своїми правами у сфері
персональних даних і конфіденційності, пов'язаних з їх використанням
Адміністратором, а також дізнаєтеся, що Адміністратор робить для захисту
Ваших даних. Ми розуміємо, що інформація довга, проте просимо Вас уважно
ознайомитися з нею. Нижче наведено зміст. Якщо хочете, можете відразу
перейти до конкретного розділу.
Залежно від країни, в якій Adecco, здійснює підприємницьку діяльність, або
марки, що є власністю Adecco, за посередництвом сайту якої Ви користуєтеся
нашими послугами, відповідний орган Adecco є Адміністратором Ваших
персональних даних. У деяких випадках адміністратором може бути навіть кілька
суб'єктів Adecco Group.
Зміст
Пояснення термінів
Які персональні дані збирає і обробляє Адміністратор?
Навіщо ми обробляємо персональні дані?
Що про це говориться в законодавстві?
Чи зобов'язані Ви передавати нам свої персональні дані, про які ми Вас
попросимо?
Чи ми обробляємо Ваші персональні дані без будь-якого втручання
людини?
Як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані?

Чи ми надаємо доступ до Ваших персональних даних третім особам?
Чи ми відправляємо Ваші персональні дані за межі Європейського cоюзу?
Які права Ви маєте?
Як вирішується питання безпеки персональних даних при використанні
систем Adecco?
Яким чином ми вносимо зміни в цю Інформацію?

Пояснення термінів
Передусім пояснимо значення деяких термінів, що згадуються у цій Інформації.
У цій Інформації, при зверненні до кожного з Вас, ми використовуємо вираз
«Кандидат» або займенник у другій особі множині – «Ви».
Коли ми застосовуємо вирази «Ми» або «Компанія», ми маємо на увазі Adecco
Poland sp. z o.o. Компанія, разом зі своїми дочірніми підприємствами належить
до Adecco Group – найбільшого у світі агентства з працевлаштування. За
посередництвом своїх компаній Adecco Group надає широкий спектр послуг у
галузі управління персоналом, включаючи набір, делегування, розрахунок
заробітної плати, зміну напряму розвитку кар'єри, розвиток талантів,
аутплейсмент і реалізацію рішень, спрямованих на тестування професійних
навичок (далі: «Наша діяльність»).
Для потреб здійснення нашої діяльності ми використовуємо кілька інформаційних
систем. У деяких випадках ми надаємо кандидатам доступ до веб-сайту («Вебсайт»). Через сайт Ви можете шукати та подавати заявки на вакансії, пропоновані
Компанією та її дочірніми фірмами, які відповідають Вашим професійним
інтересам, навичкам, особистісним якостям або досвіду, а також бажаним
локалізаціям, у яких Ви шукаєте роботу.
Для визначення інформації, що стосується Вас, ми далі застосовуватимемо
термін «Персональні дані»

Які персональні дані збирає і обробляє Адміністратор?
Персональні дані, що збираються Адміністратором, включають, зокрема:
•
•
•
•
•

Ваше ім'я і прізвище, дату народження, контактні дані, освіту, трудовий
стаж і його перебіг;
якщо Ви увійдете на Сайт через обліковий запис в соціальних мережах:
дані Вашого профілю;
якщо Ви звернетеся до Нас, в деяких випадках ми можемо вести облік такої
кореспонденції;
відгуки про Вас від нашої команди або третіх сторін; Ваші відгуки про інших
суб'єктів, якщо Ви їх надаєте;
Вашу думку про нас і надані послуги для вивчення рівня задоволеності;

•

•

•

•
•

Ми також збираємо інформацію про входження Вами на наш сайт,
включаючи, зокрема, інформацію про вашу IP-адресу, тип браузера,
мережевий
трафік,
ресурси якими Ви користуєтесь і дані про Ваше місцезнаходження.
Завдяки цій інформації, використання нашого Сайту буде для Вас
простішим у майбутньому. Ми покажемо, наприклад, вакансії, які пропонує
офіс, розташований у населеному пункті (місцевості), з якого Ви до нас
звернулися;
Ми також збираємо інформацію для маркетингових та аналітичних цілей,
включаючи інформацію про Ваші відповіді на електронні листи, текстові
повідомлення, телефонні дзвінки та інші маркетингові заходи. Перш ніж
надсилати Вам інформацію маркетингового характеру, ми попросимо Вас
дати на це свою згоду;
Фотографії та відео, зроблені під час набору, проведеного за допомогою
телеконференції або Вашої присутності на тренінгах або аналогічних
заходах (під час навчання Ви можете попросити не робити Вам фотографії
або не знімати відео за Вашою участю);
Дані про інвалідність і умови, які ми повинні забезпечити Вам на робочому
місці з цього приводу;
У деяких випадках ми також збираємо персональні дані, що відносяться до
категорії специфічних даних, інші ніж дані про інвалідність, якщо це
дозволено законодавством;
Ми також хотіли б повідомити Вас про те, що Adecco проведе необхідну
оцінку, в рамках процесу вербування (підбору кадрів), яка може вимагати
використання даних, наданих для обробки і занесе результати оцінки в
свою базу даних як елемент процесу підбору кадрів.
Додатково інформуємо, що в рамках процесу підбору кадрів ми можемо
ознайомитися з деталями Вашого профілю в соціальних мережах (таких
як, Facebobok, Twitter, LinkedIn та ін.) та з іншою публічною інформацією і
записами з Вашою участю, виключно з метою оцінки та визначення Вашого
досвіду і професійних компетенцій та отримання інформації про те, чи
відповідає Ваш профіль культурі і цінностям Adecco.

Навіщо ми обробляємо Ваші персональні дані?
Адміністратор збирає та обробляє персональні дані для того, щоб:
1. надаватим послуги, які Ви очікуєте від нас, тобто знаходити для Вас
підходящі вакансії, відповідні проекти, курси або полегшити Вам процес
подачі заявки. Це стосується відправлення Вашого CV (резюме)
потенційним роботодавцям і поточного інформування Вас про інші можливі
пропозиції працевлаштування електронною поштою, телефоном або через
інші засоби зв'язку;
2. з Вашого дозволу обробляти їх з метою прямого маркетингу, наприклад,
через електронну пошту, текстові повідомлення або телефонні дзвінки;

3. далі розробляти, тестувати і покращувати наш Сайт та інші існуючі або
нові системи / процеси, а також надавати ще кращі послуги; це, в першу
чергу, пов'язано з новими ІТ- системами і процесами;
4. проводити аналізи і статистичні дослідження, наприклад, щоб порівняти
ефективність роботи наших кандидатів клієнтами в різних галузях бізнесу і
місцях, а також спробувати визначити чинники, які можуть вплинути на
будь-які відмінності, знайдені нами;
5. надавати одержувачам доступ до даних ( див. нижче);
6. забезпечити дотримання положень чинного законодавства, якщо це
необхідно;
та щоб:
a. сприяти безпеці і захисту: осіб, об’єктів, систем і активів;
b. моніторувати дотримання внутрішньої політики і процедур;
c. управляти
системами
зв'язку
і
іншими
системами,
використовуваними в Adecco Group (включаючи внутрішні бази
контактів);
d. розглядати інциденти і скарги;
e. у разі фотографій або відео, використовувати матеріали у
маркетингових цілях. У такій ситуації ми просимо Вас заздалегідь
дати чітку згоду на такі дії.
f. брати участь в транзакціях з придбання, продажу або створення
спільного підприємства стосовно усієї або частини господарської
діяльності або компанії, в яких будь-який член Adecco Group бажає
брати участь.

Для чого і на якій підставі ми використовуємо Ваші персональні дані?
Наш обов'язок, встановлений законом, полягає у тому, щоб мати правову
підставу для обробки Ваших персональних даних. Правовими підставами для
обробки можуть бути:
1. Виконання договорів і міри, що приймаються для їх укладення.
Якщо Ви вже співпрацюєте або маєте намір розпочати співпрацю за нашим
посередництвом, обробка нами Ваших персональних даних для всіх цих
цілей здійснюється на основі юридичної підстави, якою є виконання
договору або його укладення (мета 1 і 6-7 вище). Ці дії можуть
здійснюватися з такою метою як, пошук відповідної для Вас пропозиції
працевлаштування щоб Ви могли подати заявку, або надання Вам
допомоги і підтримку у процесі подачі заявки.
2. Дотримання правових вимог
Іноді обробка даних вимагається чинним законодавством (мета 6 вище).
Органи державного управління, такі як, наприклад, податкові, фінансові
або захисту даних, можуть вимагати від нас персональних даних з причин,
передбачених законодавством (наприклад, запобігання або виявлення

злочинів). За таких обставин ми зобов'язані надати компетентним органам
Ваші дані.
3. Наш законний інтерес
Обробка персональних даних з метою законних і обґрунтованих інтересів
Adecco необхідна для реалізації базових повноважень компанії, а також її
співробітників і співпрацюючих осіб у зв'язку з реалізацією бізнес-планів,
що не порушують Ваших основних прав і свобод (мета: 1; 3-5, 7 вище). Це
означає, що в ході реалізації законних інтересів Adecco ми врівноважуємо
Ваші інтереси, основні права і свободи з нашими законними інтересами
стосовно обробки Ваших персональних даних. Це гарантує, що обробка
Ваших персональних даних буде відбуватися тільки у тому випадку, коли
наші законні інтереси переважують Ваші інтереси, права або свободи.
4. Згода
У деяких випадках може знадобитися, щоб Ви добровільно дали нам згоду
на обробку Ваших персональних даних з однієї або кількох причин
(наприклад, мета 5 вище). У будь-який момент Ви можете відкликати свою
згоду,
пишучи
нам
на
електронну
адресу:
adecco.globalprivacy@adecco.com або iodo@adecco.pl .

Чи Ви зобов'язані передавати нам свої персональні дані, про які ми Вас
попросимо?
Ви не зобов'язані передавати нам свої персональні дані, але без їх надання наша
співпраця з Вами і надання Вам наших послуг буде неможливим, якщо Ви не
надасте нам необхідний мінімум інформації. Обсяг переданих даних також може
вплинути на обсяг наданих нами послуг.

Чи ми обробляємо Ваші персональні дані без будь-якого втручання людини?
Так, Компанія може використовувати автоматизовані системи/процеси і
автоматизоване ухвалення рішень (наприклад, профілювання) для надання Вам
послуг відповідно до Ваших очікувань та для надання послуг нашим клієнтам.
Наприклад, якщо наші клієнти шукають кандидатів на роботу, ми проводимо
пошук списків кандидатів, використовуючи автоматизовані критерії, які
враховують наявність, навички, ставки, а в деяких випадках, отриману від клієнтів
зворотну інформацію, з метою складення короткого списку, який містить перелік
кандидатів, які найбільше відповідають вимогам замовника. Це означає, що час
від часу Ваша позиція у списку може бути вищою, ніж у інших кандидатів; все
залежить від того, наскільки перераховані вище чинники відповідають потребам
клієнтів.

Як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані?

Адміністратор може зберігати Ваші персональні дані не більше 2 років з моменту
їх реєстрації в Adecco. Якщо Вас закваліфікують у процес підбору кадрів для
якогось з клієнтів Adecco або Ви знайдете роботу за нашим посередництвом,
Адміністратор буде зберігати Ваші персональні дані протягом тривалого часу, з
метою дотримання законодавства, протягом періоду, передбаченого
відповідними положеннями цього законодавства. Згадані вище положення
включають в себе: податки, умови працевлаштування, фінансову інформацію,
пов'язану з нарахуванням і виплатою заробітної плати.

Чи ми передаємо Ваші дані третім особам?
Як ми вже згадували, ми передаємо Ваші персональні дані іншим одержувачам.
Ми робимо це з вищеназваних причин. Передача даних здійснюється за таких
обставин:
•

нашим постачальникам послуг. Наприклад, ми доручаємо нашому
постачальнику послуг виконати адміністративну та оперативну роботу для
підтримки наших відносин з Вами. Постачальники послуг матимуть
договірні і інші юридичні зобов'язання щодо дотримання конфіденційності
Ваших даних; Вони матимуть доступ тільки до тих даних, які їм необхідні
для виконання своїх обов'язків; цими постачальниками є, в основному,
постачальники ІТ - послуг (які займаються хостингом і підтримкою наших
інформаційних систем з урахуванням інформації про Вас), компанії, що
надають послуги у сфері управління об'єктами (які піклуються про фізичну
безпеку наших будівель і, отже, повинні знати про Вас, щоб Ви отримали
доступ до наших будівель), а також постачальники послуг у сфері
фінансової інфраструктури та управління бухгалтерським обліком (які
потребують даних з метою обробки належних сум і зобов'язань).
Персональні дані також надаються постачальникам послуг, які надають
послуги та рішення в області інформаційних технологій, включаючи
співбесіди за посередництвом відео та інструменти оцінки навичок. Серед
згаданих постачальників:
- Salesforce
- Cammio
- Planbition

•

суб'єктам групи Adecco, що знаходяться в інших країнах. Вони
знаходяться на території Європейського cоюзу або за його межами;
суб’єкти Adecco Group виконують різні функції, тому Ваші дані будуть
доступні з наступних причин:
o дані передаються суб'єктам Adecco Group, відповідальним за ІТобслуговування компаній Adecco по всьому світу; ці суб’єкти
знаходяться, зокрема, в Празі, (Чеська Республіка) і у Франції.
o дані також передаються іншим європейським суб’єктам Adecco
Group, щоб запропонувати Вам найкращий варіант з точки зору
працевлаштування. Ви добровільно даєте свою згоду, відзначаючи

•

•

•

відповідне поле на сторінці реєстрації, і в результаті Ваші дані
можуть бути передані іншим суб’єктам Adecco Group, з якими Ви
можете ознайомитися тут.
o дані також доступні компаніям, пов'язаним з Adecco по всьому
світу, якщо Ви виявили інтерес до можливостей працевлаштування
в іншій країні. Список країн, в яких ми здійснюємо діяльність,
доступний на нашому веб-сайті www.adecco.com («Вибрати
країну»)
нашим клієнтам / потенційним роботодавцям: ми будемо передавати
Ваші дані нашим клієнтам, які пропонують роботу або проекти, які можуть
Вас зацікавити, або які зацікавлені Вашим профілем. Клієнти / потенційні
роботодавці зобов'язані дотримуватися договірних та інших зобов'язань по
відношенню до Нас і Вас, стосовно дотримання конфіденційності Ваших
даних;
державним органам, наглядовим органам або правоохоронним органам,
включаючи поліцію, якщо ми вирішимо, що ми зобов'язані їм відкрити
доступ до Ваших даних;
у рамках перевірки належної старанності, що стосується (або в ході
реалізації) об’єднання, поглинання або будь-якої іншої комерційної
транзакції, можливо, ми вимушені будемо розкрити Ваші персональні дані
потенційним контрагентам і їх консультантам.

Чи ми відправляємо Ваші персональні дані за межі Європейського cоюзу?
Ваші дані можуть бути передані і оброблені в одній або декількох країнах,
розташованих в Європейському cоюзі або за його межами. Список країн, в яких
ми здійснюємо діяльність, доступний на нашому веб-сайті www.adecco.com
(«Вибрати країну»)
Ми передаватимемо Ваші дані тільки тим країнам за межами Європейського
союзу, які, на думку Європейської комісії, забезпечують відповідний рівень
захисту Ваших даних (список цих країн доступний тут), або якщо Adecco Group
впровадила відповідні засоби захисту конфіденційності Ваших даних (для
захисту ми в основному використовуємо одну з форм угод про обробку даних, які
схвалені Європейською комісією; копії угод доступні за адресою).
Персональні дані, надані іншим європейським суб’єктам Adecco Group,
підпадають під внутрішньогрупові Угоди про обробку даних, які враховують всі
вимоги, пов’язані з охороною і захистом даних. Крім того, Європейські договірні
положення є частиною наших внутрішньогрупових угод, щоб забезпечити
належний захист обробки Ваших персональних даних у випадку, якщо Ви
захочете щоб вони оброблялися за межами Європейського союзу або
Європейської економічної зони.

Які права Ви маєте?
•

Право на доступ до своїх персональних даних і отримання копій цих
даних

Ви маєте право вимагати підтвердження того, чи ми обробляємо Ваші
персональні дані. У разі їх обробки Ви маєте право вимагати від нас копію Ваших
даних. У деяких випадках Ви маєте право вимагати від нас електронну копію
Ваших даних. У деяких, чітко визначених обставинах Ви маєте право вимагати
передачі Ваших персональних даних, що означає, що ми передамо їх відповідній
третій стороні після отримання від Вас такої вимоги.
•

Право на внесення змін до персональних даних

Якщо Ви виявите, що Ваші персональні дані, які ми маємо, невірні або неточні,
Ви можете вимагати від нас їх актуалізації або доповнення цих персональних
даних.
•

Право на видалення даних / право на забуття

У деяких випадках Ви маєте право звернутися з проханням видалити Ваші
персональні дані. Ви можете зробити це в будь-який час і Адміністратор оцінить,
чи Ваше прохання може бути виконане, однак право на видалення даних може
регулюватися відповідними окремими положеннями стосовно наших зобов'язань
щодо зберігання таких даних. У разі, якщо Ваша вимога буде законною,
Адміністратор видалить ці дані без зайвих затримок. Просимо однак пам’ятати
про те, що, коли дані будуть видалені, Адміністратор припинить надання Вам
послуг. Якщо Ви захочете повторно зареєструватися на сайті, Вам доведеться
повторно ввести свої персональні дані.
•

Право на обмеження обробки

У деяких випадках Ви маєте право обмежити обробку Ваших персональних
даних. Однак, у деяких ситуаціях це може вплинути на кількість послуг, які ми
зможемо Вам запропонувати.
•

Право на заперечення проти обробки

Якщо обробка Ваших даних Адміністратором здійснюється в рамках його
законних інтересів (і не пов'язана з якою-небудь іншою юридичною підставою для
обробки даних) або пов'язана з прямим маркетингом, Ви маєте право не
погодитися на обробку Ваших персональних даних Компанією в цій конкретній
ситуації.
Якщо Ви хочете скористатися будь-яким зі своїх прав, зазначених вище, Ви
можете зробити це самостійно за допомогою цього посилання, після входу на
веб-сайт або звернутися до нас за адресою: iodo@adecco.com .
Після того, як Ви надішлете електронний лист із вимогою дати Вам можливість
скористатися зі своїх прав, ми зв’яжемося з Вами з метою ідентифікації і лише
після цього розпочнемо виконання Вашої вимоги.
Ви також маєте право подати скаргу до відповідного органу, що займається
захистом персональних даних, у Польщі це буде Орган із захисту персональних
даних, якщо Ви вирішите, що Ваші права щодо персональних даних були
порушені.

Як вирішується питання безпеки персональних даних при використанні систем
Adecco?
Ви несете відповідальність за безпечне зберігання своїх персональних даних, які
використовуються Вами для входу на сайт, зокрема пароля, отриманого від нас
або створеного вами самостійно. Ці підтверджувальні дані призначені виключно
для Вашого користування. Ви не можете ділитися з іншими особами своїми
підтверджувальними даними або будь-якою іншою інформацією, що стосується
Вашого облікового запису.

Як Вам звернутися до нас?
Якщо у Вас є питання, або Вам потрібна додаткова інформація про те, як ми дбаємо про безпеку
Ваших даних (наприклад, якщо вони відправляються за межі Європи), або якщо Ви хочете
звернутися до Інспектора з захисту даних Adecco Group або місцевого інспектора з захисту
персональних даних, будь ласка, надішліть нам лист на електронну адресу:

adecco.globalprivacy@adecco.com або iodo@adecco.com.

Яким чином ми вносимо зміни в цю Інформацію?
Умови цієї Інформації можуть періодично змінюватися. Ми публікуватимемо всі
важливі зміни, які вноситимуться у цю Інформацію на веб-сайті або шляхом
звернення до Вас через інші канали зв'язку.

Адміністратор персональних даних:
Adecco Poland Sp. z o.o.
Pl. Europejski 2
00-844 Warszawa
Polska [«Адекко Поланд» ТОВ, Площа Європейська 2, 00-844 Варшава, Польща]
Mail: iodo@adecco.pl
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