POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY
1 Administrator danych
Martela Oyj
Takkatie 1, Box 44
FI-00371 Helsinki
+358 10 345 50
(w dalszej części „my”lub „Martela”)
2 Osoba kontaktowa
Anne-Maria Peitsalo
Takkatie 1, Box 44
FI-00371 Helsinki
+358 10 345 50
anne-maria.peitsalo@martela.com
3 Nazwa zbioru danych
REJESTR KANDYDATÓW DO PRACY
4 Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:


Poszanowaniu praw i obowiązków Administratora i osoby, której dane dotyczą wynikających z
prawa pracy;



Uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych.

Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z zatrudnieniem pracowników i procesem
rekrutacji oraz wsparciem zarządzania zasobami ludzkimi jak również zarządzanie informacjami związanymi z procesem ubiegania się osób o pracę w celu umożliwienia komunikacji i podejmowania decyzji
przy wyborze kandydatów na stanowiska pracy.
5 Jakie dane są przez nas przetwarzane?
Przetwarzamy w oparciu o bazę danych osobowych kandydatów do pracy następujące dane osobowe:


dane podstawowe imię i nazwisko*, data urodzenia*, nazwa użytkownika i/lub inny unikalny identyfikator, hasło, płeć, język komunikacji;



informacje kontaktowe prywatny adres e-mail*, domowy numer telefonu*, adres zamieszkania*;



informacje związane z procesem rekrutacji czyli dane dotyczące pracy, w tym informacje na
temat formy i charakteru umowy, dane osób odpowiedzialnych w procesie rekrutacji, proponowaMartela Oyj
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ne wynagrodzenie, informacje związane z rozpoczęciem stosunku pracy. Szczegółowe informacje
znajdują się w ogłoszeniu o pracę;


udzielone przez kandydata w procesie rekrutacji określone informacje na swój temat takie
jak zdjęcie, wykształcenie, szkolenie, zawód, historia zatrudnienia (pracodawcy, okresy zatrudnienia oraz formy), znajomość języków, inne kwalifikacje, predyspozycje indywidualne, certyfikaty i
oceny, portfolia i profile internetowe oraz inne źródła i referencje;



informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji dotyczące rozmów kwalifikacyjnych bądź też
wycofania aplikacji;



inne informacje dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie procesu
rekrutacyjnego bądź też za wyraźną zgodą ujawnione w celach zawodowych, na przykład na profilu Linkedin lub też dane zebrane przez administratora danych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe niezbędne do realizacji rekrutacji oznaczone są gwiazdką (*).
6 W jaki sposób pozyskujemy dane?
Dane wprowadzane do zbioru pochodzą głównie od osób zainteresowanych, poszukujących pracy. Dane
z innych źródeł wykorzystuje się zgodnie z obowiązującym prawem. W razie potrzeby korzystamy z usług
konsultantów ds. rekrutacji.
Składając podanie o pracę, kandydat udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów rekrutacji i związanym z aplikowanym stanowiskiem.
7 Komu udostępniamy dane osobowe i czy przekazujemy dane poza terytorium UE lub EOG?
Przetwarzaniem danych osobowych zajmujemy się sami. Dane kandydatów zgromadzone w zbiorze udostępniamy za zgodą osób ,których dane dotyczą spółkom wchodzącym w skład koncernu aby połączyć
osoby poszukujące pracy i pracodawców.
Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
W niektórych okolicznościach udostępniamy dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie firmie przeprowadzającej testy selekcyjne na stanowisko.
Przetwarzaniem danych osobowych zajmujemy się sami i korzystamy z usług podwykonawców Martela
Oyj/Spółek zależnych Martela AB, Martela Sp.z o.o, Kidex Oy. Grundell Oy jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w systemie informatycznym HR, z którego korzystamy. Korzystamy z usług podwykonawców przy przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do następujących usług.




HR- i usługi rekrutacyjne
Usługi prawnicze
dostawcy systemów IT
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Zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich danych zawierając niezbędne umowy powierzenia z naszymi podwykonawcami. Nie możemy ujawnić nazw wszystkich podwykonawców, na przykład w przypadku projektów w stadium rozwojowym, dlatego też zdecydowaliśmy się wymienić wyłącznie grupy podwykonawców.
Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym innym niż wymienionym powyżej, chyba
że osoba, której dane dotyczą została poproszona o udzielenie zgody i jej udzieliła.
Nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium UE i EOG.
8 W jaki sposób chronimy dane i jak długo je przechowujemy?
Dostęp do korzystania z systemu informatycznego zawierającego dane osobowe mają wyłącznie pracownicy uprawnieni do obsługi i przetwarzania danych klientów. Użytkownik może mieć dostęp do danych
wyłącznie po wprowadzeniu do systemu identyfikatora i uwierzytelnieniu. Dane gromadzone są w bazach
danych zabezpieczonych zaporami sieciowymi, hasłami i innymi rozwiązaniami. Osoby przetwarzające
dane zobowiązane są do zachowania tajemnicy. Bazy danych i kopie zapasowe przechowywane są w
zamknięciu a dostęp do danych mają wyłącznie osoby wcześniej do tego wyznaczone. Dane gromadzimy
także w formie wydruków papierowych i przechowujemy w zamkniętych pomieszczeniach. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania danych.
Dane przechowujemy tak długo, jak długo będzie realizowany cel ich przetwarzania. W praktyce dane
mogą być wykorzystywane przez okres sześciu miesięcy (6) do celów rekrutacji. Dane zostaną zniszczone w ciągu dwóch (2) lat. Jeżeli osoba poszukująca pracy zostanie zatrudniona, dane przez nią udostępnione w procesie rekrutacji i dotyczące pracy zostaną zachowane jako część profilu pracownika zgodnie z
polityką bezpieczeństwa dla danych osobowych pracowników. Systematycznie dokonujemy oceny konieczności okresu przechowywania danych uwzględniając przepisy prawne. Ponadto podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że nie przechowujemy dla celów przetwarzania danych niekompatybilnych, przestarzałych lub niepoprawnych. Takie dane zostaną przez nas bezzwłocznie sprostowane
bądź usunięte.
9 Jakie masz prawa w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu i możesz zażądać uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy prawne. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo
w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę.
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (od dnia 25.5.2018) jako osoba, której dane
dotyczą masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz do złożenia skargi dotyczącej
przetwarzania danych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych w tym profilowania, w sytuacji gdy przetwarzanie danych opiera się na naszej relacji z Tobą jako osoby poszukującej pracy. Zgłaszając sprzeciw musisz określić dokładnie szczególną sytuację, na którą się powołujesz. Mamy prawo
odmówić uwzględnienia sprzeciwu wyłącznie w przypadkach przewidzianym w ustawodawstwie.
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Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.
10 Z kim możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych?
Wszystkie wnioski i kontakty należy kierować w formie pisemnej lub zgłaszać osobiście osobie wymienionej w punkcie 2.
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