Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy
W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na uwadze ochronę
prywatności osób fizycznych, przejrzystość przy przetwarzaniu danych oraz
zapewnienie osobom fizycznym kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są
wykorzystywane, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako kontrahenta, dostawcy lub
partnera jest ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzibą przy
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa (dalej „ANPHARM” lub „Administrator”).
UWAGA: Zastrzegamy, że niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych nie
opisuje wszystkich aspektów przetwarzania danych przekazywanych za
pośrednictwem portalu Facebook, poprzez który może być prowadzona okresowa
rekrutacja wybrane stanowiska. Wszelkie dane podawane w ramach Fanpage
Anpharm oraz za pośrednictwem portalu Facebook, będą przetwarzane przez
Facebook Ireland Limited, jako administratora danych, zgodnie z polityką
prywatności Facebook.
Więcej informacji https://www.facebook.com/privacy/explanation
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem następujących
kanałów komunikacji:
• telefonicznie na numer: + 48 (22) 51 91 500
• w formie elektronicznej na adres: biuro@anpharm.pl;
• w formie pisemnej na adres: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
3. W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych
osobowych ANPHARM wyznaczył Nadzorującego Ochronę Danych Osobowych
(dalej: „NODO”).
Kontakt z NODO we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez ANPHARM jest możliwy za pośrednictwem następujących
kanałów komunikacji:
•
•

w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@anpharm.pl;
w formie pisemnej na adres: ANPHARM Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
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4. ANPHARM przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
Podstawa
przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
ZGODY

Cel przetwarzania
udzielonej przez Panią/Pana zgody, na przetwarzanie danych
w dokumentach aplikacyjnych w związku z realizacją działań
wskazanych każdorazowo w treści takiej zgody. Zgoda zostaje
udzielona poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Celem
przetwarzania jest wyłonienie najlepszego kandydata do pracy na dane
stanowisko;

art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
RODO
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; Podanie danych
UMOWA

koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest
obowiązkowe. W tym celu ANPHARM może przetwarzać dane
osobowe w czasie trwania takiej umowy;

6 ust. 1 lit. c) RODO

w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w szczególności art. 221 kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
z późn. zm.);

art. 6 ust. 1 lit. f) dla realizacji uzasadnionych interesów ANPHARM lub osób trzecich,
w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub
RODO
podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.
PRAWNIE UZASADNIONY
INTERES

Takimi prawnie uzasadnionymi interesami są w szczególności.:
• prowadzenie bieżącej komunikacji;
• ochrona mienia i tajemnicy przedsiębiorstwa administratora;
• ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających
z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi
roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia
poszczególnych roszczeń;
• monitoring wizyjny.
Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu
przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, gdy interes administratora przeważa nad Pani/Pana
prawami i wolnościami (np. w przypadku dochodzenia i obrony
roszczeń).

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od
podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procesu rekrutacji
oraz w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku udzielonej odrębnej
zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane będą
przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres
2 lat. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby upoważnione (np.
pracownicy ANPHARM) oraz podmioty świadczące dla ANPHARM usługi
pocztowe, prawne oraz podwykonawcy administratora danych (podmioty
przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń
administratora na podstawie umów oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z Grupy Servier w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Należy również pamiętać, że Facebook w sposób pasywny gromadzi dane
użytkowników odwiedzających strony Facebook, w tym nasz Fanpage. Te dane
wykorzystujemy w celu ulepszania Fanpage ANPHARM, w tym dostosowania go
do potrzeb i zainteresowań użytkowników, a także w celach analitycznych
i statystycznych by lepiej zrozumieć ich oczekiwania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. Każdy użytkownik
może samodzielnie zdefiniować swoje preferencje w zakresie pasywnego
gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii,
akceptując lub odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej
lub swojego urządzenia, bądź korzystając z opcji ustawień prywatności Facebook.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w plikach pomocy przeglądarki,
urządzenia lub w polityce cookie Facebooka.
7. Dobrowolność oraz obowiązek podania danych. W zależności od podstawy
przetwarzania danych podanie danych może być dobrowolne i odbywać się np. na
podstawie zgody osoby lub wynikać z przepisów prawa. W przypadku złożenia
aplikacji podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje
uniemożliwieniem aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
rekrutacyjnym.
Do zawarcia i wykonania umowy podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do jej zawarcia i wykonania. Skutkiem odmowy podania danych może być
odmowa zawarcia umowy, w przypadku obowiązku podania danych wynikającego
z przepisów prawa skutki niepodania danych lub nieprawidłowych danych
wynikają z odpowiednich przepisów prawa.
8. Źródło pochodzenia danych oraz kategorie danych: ANPHARM przetwarza dane,
które zostały przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio Administratorowi.
Ponadto ANPHARM może pozyskiwać dodatkowe informacje w ramach
referencji, od osób, które Pani/Pan wskaże jako osoby mogące udzielić referencji.
W przypadku udzielonych referencji zakres danych dotyczy Pani/Pana
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.
9. Przetwarzanie danych może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów
z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają
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odpowiedniego poziomu ochrony („Państwa Trzecie”). W każdym przypadku
podmioty z takich Państw Trzecich zobowiązują się umownie do zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym oraz
dbania o prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
10. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu
podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania)
wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana
istotny wpływ.
11. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. W celu realizacji swoich praw prosimy
o kontakt na adresy wskazane w pkt 2 i 3.
Więcej o przysługujących Pani/Panu prawach.
12. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych
osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy umieścić dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez ANPHARM Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne S.A. w Warszawie (03-236) ul. Annopol 6B danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, które zostaną przesłane.
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Przysługujące Pani/Panu
prawa

Na czym polega Pani/Pana prawo?

prawo dostępu do danych
osobowych – art. 15 RODO

Może się Pani/Pan domagać informacji o tym, jakie dane
osobowe przetwarza ANPHARM, w tym otrzymania kopii
swoich danych osobowych przetwarzanych przez ANPHARM.

prawo sprostowania danych
osobowych – art. 16 RODO

Może się Pani/Pan domagać poprawienia Pani/Pana
danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych,
które są niekompletne. Administrator może żądać
udokumentowania podstawy poprawienie (sprostowania
danych).

prawo usunięcia danych
osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”) – art. 17 RODO

W niektórych przypadkach może Pani/Pan domagać się od
ANPHARM usunięcia wszystkich swoich danych m.in. w razie
cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy Pani/Pana dane
były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z tego uprawnienia,
gdy przetwarzanie danych przez ANPHARM wynika z
realizacji przepisów prawa.

prawo sprzeciwu – art. 21 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł w dowolnym momencie
domagać się wstrzymania przetwarzania Pani/Pana danych
przez ANPHARM z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją w wypadku, w którym Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do celów wynikających prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez ANPHARM
lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz).
W takim wypadku ANPHARM przestanie przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe, chyba że:
• będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy
do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności; lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

prawo ograniczenia przetwarzania
danych osobowych – art. 18 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się „zablokowania”
Pani/Pana danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania
danych poza ich przechowywaniem przez ANPHARM w
określonych sytuacjach, m.in. czasie niezbędnym do ich
poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne ANPHARM,
lecz ich przechowywanie będzie Pani/Panu potrzebne np. do
ochrony Pani/Pana praw.

prawo do przenoszenia danych
osobowych – art. 20 RODO

Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się otrzymania
Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
Będzie Pani/Pan mogła/mógł żądać uzyskania danych lub
przesłania tych danych bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe

prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - art. 77 RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych (np. gdy uważa Pani/Pan, że
ANPHARM podczas przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych narusza Pani/Pana prawa albo ich nie wykonuje)
przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
właściwego organu nadzorczego.
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