INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PODCZAS
REKRUTACJI
Wprowadzenie
Zakres informacji o ochronie prywatności
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera objaśnienia dotyczące rodzajów przetwarzanych
przez Coveris informacji, powodów ich przetwarzania oraz wpływu tego przetwarzania na Państwa.
Co rozumiemy pod pojęciami „danych osobowych” i „przetwarzania”?
„Dane osobowe” to dotyczące Państwa (albo umożliwiające określenie Państwa tożsamości)
informacje przetwarzane metodami automatycznymi albo stanowiące (albo z zamierzenia stanowiące)
część ustrukturyzowanego zbioru danych uzupełnianego ręcznie. Obejmują one nie tylko fakty na
Państwa temat, ale również zamiary dotyczące Państwa i opinie na Państwa temat.
„Przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności związane z danymi. Obejmuje na przykład ich
gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i usuwanie.
Dane osobowe ujawniające informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów
politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, zdrowia, orientacji seksualnej
i członkostwa w związkach zawodowych oraz dane genetyczne i biometryczne podlegają specjalnej
ochronie i uważa się je za „wrażliwe dane osobowe” w świetle przepisów UE dotyczących
prywatności.
Państwa dane osobowe
Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów realizacji naszych praktyk rekrutacyjnych. Niektóre
z przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat pochodzą od Państwa. Na
przykład podają nam Państwo swoje dane kontaktowe. Inne dane osobowe na Państwa temat
pochodzą ze źródeł referencyjnych i spółek zewnętrznych, takich jak agencje rekrutacyjne. Państwa
dane osobowe będą przeglądane wewnętrznie przez przełożonych, asystentów administracyjnych
Działu Kadr/osoby odpowiedzialne za rekrutację, specjalistów ds. administracji płac, Dział IT i Dział
Kadr.
Nie są Państwo zobowiązani do podawania nam tych danych. Jednak niepodanie ich może
negatywnie wpłynąć na szanse Państwa zatrudnienia.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa aplikacji Państwa dane będą przechowywane
w profilu osobistym. W przypadku negatywnego wyniku Państwa dane zazwyczaj są niszczone
w ciągu dwunastu miesięcy1 po poinformowaniu Państwa o negatywnym wyniku rekrutacji. Państwa
dane mogą być archiwizowane i brane pod uwagę na inne stanowiska. Nieistotne dane, takie jak
obrazy CCTV mogą być szybko usuwane.
Przekazywanie danych osobowych poza teren EOG
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza teren EOG, członkom Grupy Coveris (Coveris
Holdings S.A. i jednostkom zależnym) i podmiotom przetwarzającym w Stanach Zjednoczonych, które
zapewniają niższe standardy ochrony danych niż obowiązujące na terenie EOG. W razie
konieczności przypadki takiego przekazywania są obejmowane zakresem umowy o przekazywanie
danych wewnątrz grupy i klauzul standardowych.
1
Maksymalnie pięć lat we Francji. Cztery tygodnie w przypadku rekrutacji w Holandii. Podania nie będą
przechowywane w Polsce, Austrii, na Węgrzech, Litwie i w Czechach, chyba że kandydat udzieli na to zgody.
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Odbiorcy danych osobowych zostali wskazani w Załączniku 2.
Przekazywanie danych osobowych odbiorcom spoza EOG ma miejsce w związku z koniecznością
uzyskania zgody na zatrudnienie nowych pracowników i wprowadzenie nowych poziomów
wynagrodzeń. Zapewnimy, że takie przekazywanie będzie odbywało się zgodnie z prawem poprzez
zastosowanie standardowych klauzul w razie konieczności oraz że zastosowane zostaną
odpowiednie postanowienia dotyczące bezpieczeństwa.
Chociaż nie ma żadnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zapewniania odpowiedniego stopnia
ochrony przez określone kraje, zawarliśmy umowę zapewniającą stosowanie odpowiednich
i stosownych zabezpieczeń przez członków naszej Grupy w krajach niezapewniających
odpowiedniego stopnia ochrony. Zostało to przyjęte jako standard przez Komisarza ds. Informacji
oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską. Jeżeli chcieliby Państwo poznać szczegółowe
informacje na temat tych zabezpieczeń, proszę zapytać Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Informacji.
Dane kontaktowe
W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych występujemy w roli administratora danych.
Nasze dane kontaktowe podano w Załączniku 1.
Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych
Jakie są podstawy przetwarzania?
Przepisy o ochronie danych zapewniają różne podstawy, na których możemy polegać podczas
przetwarzania Państwa danych osobowych. W określonych kontekstach zastosowanie ma więcej niż
jedna podstawa. Niektóre podstawy podsumowaliśmy jako Obowiązek prawny i Prawnie uzasadnione
interesy, a znaczenie tych terminów przedstawiamy w poniżej.
Termin

Podstawa przetwarzania

Wyjaśnienie

Umowa

Przetwarzanie konieczne do

Obejmuje to wykonywanie naszych zobowiązań umownych

w y k o n a n i a z a w a r t e j z Państwem

i korzystanie z naszych praw umownych.

umowy lub podjęcia na Państwa
żądanie kroków w celu zawarcia
umowy
Obowiąze

Przetwarzanie niezbędne w celu

Zapewnianie wykonania naszych obowiązków prawnych

k prawny

spełnienia obowiązków prawnych

i regulacyjnych. Na przykład zapewnianie bezpiecznego miejsca pracy
i unikanie niezgodnej z prawem dyskryminacji

Prawnie

Przetwarzanie niezbędne w związku

My lub osoba trzecia mamy prawnie uzasadniony interes

uzasadnio

z naszymi prawnie uzasadnionymi

w skutecznym i prawidłowym prowadzeniu swojej, odpowiedniej

ny interes

interesami lub prawnie uzasadnionymi

działalności oraz w zarządzaniu i prowadzeniu administracji w tym

interesami osób trzecich

zakresie, a także w przetwarzaniu Państwa danych w związku z tymi
interesami. Państwa dane nie będą przetwarzane na tej podstawie,
jeżeli dojdzie do uchylenia interesów naszych lub osób trzecich ze
względu na Państwa interesy, prawa i swobody.

Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych na Państwa temat, oprócz zapewnienia,
że zastosowanie będzie mieć przynajmniej jedna z wyżej wymienionych podstaw przetwarzania,
zapewnimy również, że zastosowanie będzie mieć przynajmniej jedna podstawa przetwarzania
wrażliwych danych osobowych, w tym przetwarzanie dla celów równości i różnorodności w prawnie
dozwolonym zakresie.

Wersja: Luty 2018 r.
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Dalsze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych i naszych celów
Przykłady danych i podstawy przetwarzania danych znajdują się w poniższej tabeli.
Cel

Przykłady danych osobowych, które możemy przetwarzać

Podstawy przetwarzania

Rekrutacja

Standardowe dane dotyczące tożsamości (np. imię i nazwisko, adres,

Umowa

miejsce urodzenia, narodowość, dane kontaktowe, doświadczenie,
umiejętności językowe i inne dane osobowe, które Państwo nam przekazują
w ramach podania dotyczącego pełnienia danej funkcji).
Informacje związane z Państwa podaniem i naszą oceną tego podania,
Państwa referencjami, wszelkimi przypadkami sprawdzania, które możemy
przeprowadzić w celu zweryfikowania przedstawionych informacji
i sprawdzenia przeszłości oraz wszelkie informacje dotyczące Państwa prawa
do zamieszkania i podjęcia pracy. W stosownych przypadkach możemy

Obowiązek prawny
Prawnie uzasadniony
interes
Korzystanie
z określonych praw
w obszarze zatrudnienia

również przetwarzać informacje dotyczące Państwa zdrowia i jakiejkolwiek
niepełnosprawności oraz związane z wszelkimi przypadkami dostosowania
warunków pracy.
Kontaktowanie

Państwa adres i numer telefonu, informacje do kontaktu w nagłych

się z Państwem

wypadkach i informacje na temat Państwa krewnych

lub

Umowa
Prawnie uzasadniony

z innymi

interes

osobami
w Państwa
imieniu
Bezpieczeństw

Obrazy z telewizji przemysłowej

o

Prawnie uzasadniony
interes

Kto ma wgląd w Państwa dane?
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przełożonym, Działowi Kadr i administratorom
w celach związanych z zatrudnieniem, administracją i zarządzaniem zgodnie z tym, co wymieniono
w niniejszym dokumencie. Możemy również ujawniać je innym członkom naszej grupy, szczególnie
kierownictwu wyższego szczebla Jednostki biznesowej oraz Grupy Coveris, co jest ważne w celu
podjęcia decyzji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
Dostęp do Państwa danych osobowych i inne prawa
Staramy się być w uzasadnionym stopniu jak najbardziej otwarci w kwestii danych osobowych, które
przetwarzamy. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać konkretne informacje, proszę po prostu zapytać.
Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym poniżej dla odpowiedniej jednostki
biznesowej:
Coveris Rigid: ISO.Rigid@coveris.com
Coveris EMEA Flexibles: ISO.EMEA@coveris.com
Coveris UK Food & Consumer: ISO.UKFC@coveris.com
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia „wniosku o dostęp dla osoby, której dotyczą dane”.
Jeżeli przechowujemy Państwa dane osobowe, a Państwo skorzystają z tego prawa, wymaga się od
nas przedstawienia Państwu informacji na ten temat, w tym opisu danych osobowych oraz
wyjaśnienia, dlaczego je przetwarzamy.

Wersja: Luty 2018 r.
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Jeżeli złożą Państwo wniosek o dostęp dla osoby, której dotyczą dane i wystąpią jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości, możemy wymagać podania informacji, na podstawie
których będziemy mogli w zadowalającym stopniu potwierdzić Państwa tożsamość.
Oprócz prawa dostępu dla osoby, której dotyczą dane, może Państwu przysługiwać prawo do
sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu albo
do ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli podali nam Państwo swoje dane osobowe (na przykład
adres lub dane bankowe), przysługuje Państwu prawo do otrzymania tych danych w formacie
nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi danych. Ma
to zastosowanie, tylko jeżeli podstawą przetwarzania jest Zgoda lub Umowa.
Jeżeli opierali się Państwo na zgodzie jako na podstawie przetwarzania, mogą Państwo wycofać
swoją zgodę w dowolnym momencie – jednakże, jeżeli Państwo to zrobią, nie wpłynie to na zgodność
z prawem tego, co robiliśmy, zanim wycofali Państwo swoją zgodę.
Skargi
W razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych należy w pierwszej
kolejności zgłosić je do Działu Kadr lub Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji. Skargi można
również zgłaszać ustawowemu organowi regulacyjnemu. Dane kontaktowe i inne szczegółowe
informacje można uzyskać w Dziale Kadr lub w Załączniku 1.
Zakres
Informacja ta nie stanowi części jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy Spółką a osobą
ubiegającą się o pracę. Informacja ta może zostać zmieniona w dowolnym momencie.

Wersja: Luty 2018 r.
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ZAŁĄCZNIK 1 – DANE KONTAKTOWE
Administrator danych

Adres

Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH

Marienburgstrasse 25a
56856 Zell (Mosel)
Niemcy
Anton-Böhlen-Strasse 5
34414 Warburg
Niemcy
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN

Coveris Group Germany Holding GmbH

Coveris Flexibles UK Limited

Coveris Flexibles (Gainsborough) UK
Limited

Jednostka biznesowa

Dane kontaktowe Działu Kadr/ISO

Coveris Rigid

ISO.Rigid@coveris.com

Coveris EMEA Flexibles

ISO.EMEA@coveris.com

Coveris UK Food & Consumer

ISO.UKFC@coveris.com

Kraj

Organ regulacyjny ds.
ochrony danych

Dane kontaktowe

Wielka Brytania

ICO

https://ico.org.uk/

Finlandia

Tietosuojavaltuutettu

http://www.tietosuoja.fi/en/

Francja

CNIL

https://www.cnil.fr/

Holandia

Autoriteit
Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Austria

Österreichische
Datenschutzbehörde

https://www.data-protection-authority.gv.at/

BadeniaWirtembergia

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz in
Baden-Württemberg

https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/
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Bawaria

Bayerisches Landesamt
für Datenschutzaufsicht

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

Nadrenia
PółnocnaWestfalia

Landesbeauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

https://www.ldi.nrw.de/

NadreniaPalatynat

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/

Bułgaria

Commission for
Personal
Data
Protection

https://www.cpdp.bg/

Rumunia

National Authority for the
Supervision
of
Processing of Personal
Data

Ttp://www.dataprotection.ro/

Czechy

Úřad pro ochranu
osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

Węgry

The Hungarian National
Authority for Data
Protection and Freedom
of Information

https://naih.hu/index.html

Litwa

Duomenu apsaugos
inspekcija

www.ada.lt

Dotyczy wyłącznie Niemiec:
Inspektorem Ochrony Danych jest DPO.Germany@coveris.com.
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ZAŁĄCZNIK 2 – ODBIORCY DANYCH ZLOKALIZOWANI POZA EOG

Jednostka biznesowa

Odbiorcy

Kraj

Coveris Rigid

ND.

ND.

Coveris EMEA Flexibles

ND.

ND.

Coveris UK Food &
Consumer

ND.

ND.
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