Положення та інформація про обробку персональних даних в Eurokadra S.A.
Відповідно до ст. 13 ч. 1 і ч.2 Регламенту Європейського Парламенту I Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб відносно обробки персональних даних та про вільний рух таких
даних та про скасування директиви 95/46/WE (загальний регламент про захист даних - далі: RODO)
повідомляємо про наступне:
Адміністратором Ваших персональних даних є Eurokadra Spółka Akcyjna з офісом зареєстрованим у м.
Забже за адресою: вул. Wolności 345, KRS 0000401728 NIP: 645-25-25218, електронна адреса:
kontakt@eurokadra.com, тел: 32 441 92 00.
Компанія може обробити Ваші дані для однієї або декількох наступних цілей:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

проведення процесу прийняття на роботу та отримання всіх дозволів, а також проведення
процесу легалізації працевлаштування, на підставі згоди, тобто відповідно до ст. 6 ч.1 a) RODO
(суб'єкт даних погодився на обробку його персональних даних для однієї або декількох
конкретних цілей). У разі Вашої згоди дані також будуть оброблятися для процесу
працевлаштування в майбутньому згідно зі ст. 6 ч. 1 а) RODO. Персональні дані, оброблені на
цій основі, будуть оброблятися до моменту відкликання даної згоди. Ви маєте право відкликати
свою згоду в будь-який час, що не вплине на законність проведеної обробки персональних
даних, поки вони не будуть відкликані. Надання даних є добровільним, але їх ненадання
призведе до неможливості брати участь у процесах працевлаштування та набору персоналу.
вживаючи заходів до укладення договору, а також укладення трудового договору чи договорузамовлення відповідно до ст. 6 ч. 1 б) RODO (обробка даних необхідна для укладання договору,
учасником якого є суб'єкт даних, або вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладання
договору). Персональні дані, що обробляються на цій основі, будуть оброблятися протягом
усього строку дії договору та на час періоду, протягом якого чинне законодавство зобов'язує нас
вести облік кадрів. Надання даних є добровільним, але ненадання цих даних буде пов'язане з
неможливістю укласти договір.
виконання зобов’язань, покладених на Адміністратора чинними нормами, відповідно до ст. 6 ч. 1
c) RODO (обробка персональних даних необхідна для виконання юридичного обов'язку,
покладеного на адміністратора). Ці обов'язки покладаються на Адміністратора, зокрема, Законом
від 26 червня 1974 року, Трудовим Кодексом ( Dz.U. від 2018 р, ст. 108), у т.ч. в ст. 221 або 234,
або Законом від 20 квітня 2004 р. Про Стимулювання Працевлаштування та Інститути Ринку
Праці ( Dz.U. з 2018 р. ст. 1265), в т.ч. в ст. 88а. Персональні дані, оброблені на цій основі,
будуть оброблятися протягом періоду, на час якого чинне законодавство зобов'язує зберігати
документацію, пов’язану з покладеними обов'язками. Надання даних у разі встановленої вище
законодавчої вимоги є обов'язковим, якщо таке зобов'язання випливає з діючих норм права.
укладення чи введення в дію трудового договору чи договору-замовлення відповідно до ст. 6 ч. 1
б) RODO (обробка даних необхідна для укладання договору, учасником якого є суб'єкт даних,
або вжиття заходів на вимогу суб'єкта даних до укладання договору). Персональні дані, що
обробляються на цій основі, будуть оброблятися протягом усього строку дії договору та на час
періоду, протягом якого можна буде розглядати скарги та претензії згідно укладеного договору.
Надання даних є добровільним, але ненадання цих даних буде пов'язане з неможливістю укласти
договір.
пересилання маркетингової інформації за згодою відповідно до ст. 6 ч. 1 а) RODO (суб'єкт даних
погодився на обробку його персональних даних для однієї або декількох конкретних цілей). Ці
дані будуть оброблятися до моменту відкликання згоди. Надання даних є добровільним, однак,
ненадання цих даних спричинить неможливість отримання маркетингової інформації.
для контакту з Вами або контакту з Адміністратором з приводу різноманітних питань відповідно
до ст. 6 ч. 1 а) RODO (суб'єкт даних погодився на обробку його персональних даних для однієї
або декількох визначених цілей) або відповідно до ст. 6 ч. 1 f) RODO (обробка даних необхідна
для цілей, що виникають із законних інтересів, які реалізує адміністратор). Законний інтерес
Адміністратора в цьому випадку виражається в бажанні зв’язатися з потенційними клієнтами. Ці
дані будуть оброблятися на час контакту і співпраці обох сторін або до моменту відкликання
згоди.

7.

8.

9.

Контакт і співпраця не будуть відбуватися в цілях маркетингу. Надання даних є добровільним,
однак, їх ненадання призведе до неможливості контакту і підтримання зв’язку.
якщо ви приймаєте файли cookie, дані, що містяться в них, будуть оброблені для аналізу
статистичних даних на основі файлів cookie відповідно до ст. 6 ч. 1 а) RODO (суб'єкт даних
погодився на обробку його персональних даних для однієї або декількох конкретних цілей). Ці
дані будуть оброблятися до моменту відкликання згоди.
переслідування вимог адміністратора та проведення можливих судових процесів відповідно до
ст. 6 ч. 1 f) RODO (обробка необхідна для цілей, що виникають із законних інтересів,
переслідуваних адміністратором). У цьому випадку інтереси, які переслідує Адміністратор - це
захист власних прав та їх впровадження. Дані будуть оброблятися протягом всього періоду, коли
Адміністратор може пред'явити свої скарги та претензії.
забезпечення особистої безпеки, захисту активів компанії та збереження конфіденційної
інформації, розголошення якої може наражати роботодавця на небезпеку та можливу шкоду, у
місцях встановлення відеоспостереження (територія, що належить компанії або площа,
орендована компанією, додатково позначені місця), відповідно до ст. 6 ч. 1 f) RODO (обробка
даних необхідна для цілей, що виникають із законних інтересів, переслідуваних
адміністратором). Вхід у приміщення компанії є добровільним, але необхідним для виконання
заходів, запланованих на цій території. Ваша відсутність в площі зони спостереження може
призвести до неможливості використання пропозиції компанії або до неможливості введення
договору в дію. Адміністратор інформує, що в кожному конкретному випадку вміст Ваших
даних - це зображення, дата та час входу та виходу в область, охоплену моніторингом, та заходи,
що виконуються в цій області. Прилади моніторингу не встановлюються в місцях, де вони б
порушували гідність та права осіб у зоні, на яку поширюється моніторинг. Ці дані не можуть
бути змінені з технічних причин. Дані моніторингу зберігатимуться протягом періоду до 3
місяців. У випадку, якщо відеозаписи є доказом у провадженні, яке проводиться на підставі
закону та права, або Адміністратору стало відомо, що вони можуть надавати докази у
провадженні, зазначений вище термін продовжується до остаточного завершення провадження.

Компанія буде обробляти лише ті дані і лише в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення конкретних і
законних цілей, враховуючи принцип мінімізації даних.
Ваші дані будуть захищені шляхом застосування відповідних процедур захисту персональних даних,
впроваджених у Компанії.
Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, що не вплине на законність проведеної обробки
персональних даних, до того моменту, поки вони не будуть відкликані. Персональні дані будуть
оброблятися до моменту відкликання даної згоди.
Одержувачами Ваших персональних даних будуть уповноважені працівники Компанії та представники
Правління Компанії. Суб'єктами, яким будуть передані Ваші персональні дані, можуть бути:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

підрядники компанії, для яких Ви безпосередньо виконуватимете роботу чи замовлення,
відповідно до договору, укладеного з компанією,
компанія Eurokadra та підрядники,
постачальники ІТ-систем та суб’єкти, що надають ІТ-послуги, а в галузі cookie - Google LLC.
суб'єкти, що надають Компанії послуги з набору персоналу та бухгалтерського обліку,
дослідження якості послуг, погашення заборгованості, юридичні послуги,
поштові оператори та кур'єри,
оператори електронних платіжних систем та банки під час реалізації обробки платежів,
суб'єкти, які проводять навчання та медичні огляди, пов'язані з наданням дозволу на роботу на
даній посаді,
органи, уповноважені отримувати Ваші персональні дані на підставі законодавчих положень.

Ви маєте право вимагати від Компанії доступу до персональних даних, що стосуються Вас, їх
виправлення, видалення або вимагати обмеження процесу обробки, а також право припинення процесу
обробки персональних даних, та право отримати копію даних та їх переміщення.
Ваші персональні дані не будуть передані третій країні / міжнародній організації, не будуть оброблені
автоматично, не будуть використані для профілювання.
Повідомляємо, що ми призначили Інспектора Захисту Даних в особі Радослава Начинського. Якщо у Вас
є питання або сумніви щодо захисту Ваших персональних даних, ви можете зв’язатися з нашим
Інспектором Захисту Даних за електронною адресою: iod@eurokadra.com.
Повідомляємо, що в разі потреби Ви маєте право подати скаргу до відповідного контролюючого органу Президента Управління Захисту Персональних Даних.

