Klauzula Informacyjna – uzupełnienie informacji

1.

Administratorzy Twoich danych osobowych

Jeżeli aplikujesz na stanowisko w ArcelorMittal Poland S.A., Administratorem Twoich
danych osobowych jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
(41–308), Al. Piłsudskiego 92 (dalej: ArcelorMittal Poland).
Jeśli aplikujesz na stanowisko w AM Business Center of Excellence, Administratorem
Twoich danych jest ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland sp. z o.o.
sp.k. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308), Al. Piłsudskiego 92 (dalej: AM BCOE).
Jeśli aplikujesz na stanowisko w Kolprem, Administratorem Twoich danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej (41-308), Al. Piłsudskiego 92 (dalej Kolprem).
Jeśli aplikujesz na stanowisko w AM Grupa Serwisowa, Administratorem Twoich
danych osobowych jest ArcelorMittal Service Group sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej (41-308), Al. Piłsudskiego 92 (dalej: AM Grupa Serwisowa).
Administratorem Twoich danych osobowych może stać się każda spółka z Grupy
ArcelorMittal, która w tym celu skontaktuje się z Tobą (kontakt będzie dotyczył tylko
celów rekrutacyjnych).
Strona ArcelorMittal Kariera służy do organizacji i zarządzania procesami
rekrutacyjnymi w Grupie ArcelorMittal.
W Grupie ArcelorMittal został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Henk Scheffer.
Kontakt z nim możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
dataprotection@arcelormittal.com.
2.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych
prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
podo.amp@arcelormittal.com lub poczty tradycyjnej na adres spółki, do której się
rekrutujesz (wskazany powyżej), z dopiskiem: ochrona danych osobowych.
3.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa
prawna
przetwarzania
danych osobowych
Dla celów rekrutacyjnych na stanowiska
pracy oferowane przez ArcelorMittal
Poland, AM BCOE, Kolprem, AM Grupa
Serwisowa.

W przypadku, gdy formą zatrudnienia
jest umowa o pracę, podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO w związku z przepisami prawa
pracy (obowiązek prawny ciążący na
administratorze). W przypadku, w którym

zakres przekazanych danych osobowych
wykracza
poza
dane
wskazane
w przepisach prawa pracy, podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO (zgoda kandydata).
W przypadku, gdy formą prawną
zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna,
podstawą prawną przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. podjęcie
działań przed zawarciem umowy na
żądanie kandydata).

Dla celów rekrutacyjnych na stanowiska
pracy oferowane przez spółki z Grupy
ArcelorMittal.

W
celu
ewentualnego
ustalenia,
dochodzenia
lub
obrony
przed
roszczeniami.

W
celu
przesyłania/udostępniania
danych osobowych w ramach Grupy
ArcelorMittal, w tym również do
wewnętrznych celów administracyjnych.

W celu i zakresie określonym w treści
zgody
na
przetwarzanie
danych

W przypadku przetwarzania danych
kandydata
na
poczet
przyszłych
rekrutacji,
podstawą
prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a)
RODO (zgoda kandydata).
Podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadnione interesy administratora
danych polegające na przeprowadzeniu
rekrutacji
na
stanowiska
pracy
oferowane przez spółki z Grupy
ArcelorMittal).
Podstawą
takiego
przetwarzania mogą być również
właściwe dla danej jednostki z Grupy
ArcelorMittal stosowne przepisy prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub zgoda
kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony
interes
administratora
danych osobowych oraz jednostek
z Grupy ArcelorMittal, polegający na
podjęciu działań zmierzających do
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
Podstawa prawną przetwarzania jest art.
6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony
interes
administratora
polegający na udostępnianiu danych
osobowych
w
ramach
Grupy
ArcelorMittal dla wewnętrznych celów
administracyjnych oraz w celu realizacji
procedury rekrutacyjnej w ramach
Grupy).
Podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda kandydata).

osobowych
(tam,
zastosowania).
4.

gdzie
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Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym: usługi IT, hostingu danych: Oracle Luxembourg SARL.
b) spółkom Grupy ArcelorMittal. Lista krajów, w których jednostki zależne Grupy
ArcelorMittal mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, na podstawie
porozumienia grupy dotyczącego transferu danych wewnątrz Grupy (BCR) znajduje
się tutaj https://storagearcelormittalprod.blob.core.windows.net/media/tnfpmlfl/dataprotection-procedure-2016.pdf

5.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe, które wprowadziłeś/aś
samodzielnie bezpośrednio do aplikacji ArcelorMittal Kariera.
W określonych sytuacjach możemy otrzymać Twoje dane osobowe od agencji
rekrutacyjnych, które działają na nasze zlecenie lub od osób, które polecają Twoją
kandydaturę na oferowane przez nas stanowiska pracy. Wówczas zostaniesz
niezwłocznie poinformowany/ poinformowana o tym, że ArcelorMittal Poland
przetwarza Twoje dane osobowe wraz ze wskazaniem dotyczących Ciebie kategorii
danych osobowych które otrzymaliśmy.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapominanym”)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych;
7. Skarga do PUODO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
administratora mającego siedzibę w Polsce, narusza przepisy RODO, masz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
8.

Czy musisz podać nam Twoje dane osobowe?

Twoje uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w podmiotach z Grupy
ArcelorMittal oraz w polskich spółkach jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli jednak
zdecydujesz się na udział, będziesz musiał/ musiała podać nam swoje dane osobowe
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przeciwnym razie nie będziemy
mogli zweryfikować Twojej aplikacji i potencjalnie zaproponować Ci zatrudnienia.
9.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z administratorem Twoich danych
osobowych.
10.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Polskie spółki z Grupy ArcelorMittal nie będą wobec Ciebie podejmowały
zautomatyzowanych decyzji.

Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie
ArcelorMittal Kariera, w odniesieniu do rekrutacji prowadzonych na terenie Polski.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Klauzula Informacyjną, a treścią
podstawowej Klauzuli Informacyjnej dla Grupy ArcelorMittal, pierwszeństwo mają
zapisy niniejszej Klauzuli.

