Oświadczenie o ochronie prywatności i obowiązek informowania
Ustawa o ochronie prywatności z dnia 8 grudnia 1992 r. oraz rozporządzenie europejskie 2016/679
dotyczące ochrony danych osób fizycznych (AVG/GDPR) regulują przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z tym prawodawstwem informujemy, że wszystkie dostarczone informacje są zawarte w
plikach danych Euro Talents nv znajdujących się pod adresem Bondgenotenlaan 143, 3000 Leuven.
Dane są przechowywane na serwerach w Belgii. Pliki te są wyłącznie własnością Euro talents i mogą
być udostępnione naszemu personelowi po uprzednim zaznajomieniu się z procedurami
bezpieczeństwa. Twoje dane będą wykorzystywane do świadczenia usług w ramach rekrutacji,
selekcji, możliwego zatrudnienia, a także wypełnienia wszystkich ustawowych zobowiązań z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym zawarcia ewentualnej umowy o pracę i wykonania
odpowiedniej administracji płacowej. W tych samych kontekście dane z badań lekarskich (np.
dotyczące alergii, nieobecności z powodu choroby) i sądowe (np. w ramach nominacji do zawodów
regulowanych) gromadzimy, zapisujemy i, jeśli to konieczne, przechowujemy. W przypadku
niepełnych informacji firma nie gwarantuje, że może prawidłowo przetwarzać dane, i nie ponosi za
nie odpowiedzialności.
Zgodnie z celami określonymi w niniejszej klauzuli prywatności dane, które są zbierane, przetwarzane
i przechowywane mogą zawierać następujące informacje, w szczególności: tytuł, preferowany język,
imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail), numery identyfikacyjne
pracowników, datę i miejsce urodzenia, numery i treść licencji, szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, jak również wszelkie informacje odnoszące się do pracy, obywatelstwa i statusu
zezwolenia na pracę, stanu cywilnego, niepełnosprawności i danych dotyczących zdrowia (np. alergii),
informacje na temat zainteresowań i życzeń dotyczących preferencji w wyborze wakatów. Możemy
również otrzymywać dane od osób trzecich. Dane są przechowywane tak długo, jak możemy
skutecznie korzystać z serwisu zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub zgodnie z ustawowymi
terminami. Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail, mogą być wykorzystywane do
informowania o, między innymi, ofertach pracy i umowie. Twój numer telefonu komórkowego może
służyć do informowania Cię o ofertach pracy, informacjach o planach lub zatrudnieniu.
Euro Talents w żadnym wypadku nie będzie przekazywać podanych i gromadzonych danych
osobowych osobom trzecim, chyba że wyraźnie wyrazisz na to zgodę z góry lub jeśli jest to konieczne
do wykonywania naszych usług (np. w odniesieniu do procedury zatrudnienia). Chcemy podkreślić, że
firmy/biura należące do naszej grupy przedsiębiorstw nie są traktowane jako osoby trzecie, o ile
przetwarzają dane w imieniu Euro Talents. W niektórych przypadkach mamy prawny obowiązek
przechowywania pewnych danych osobowych o Tobie i/lub przekazywania ich instytucjom
rządowym, np. administracji płac, urzędom podatkowym (NSSO, DMFA), w tym organom sądowym
lub instytucjom finansowym (np. płace).
Ponadto nasza firma może korzystać z usług zewnętrznych (outsourcing) niektórych naszych usług,
takich
jak
firmy
ICT,
które
zapewniają
utrzymanie
i
zarządzanie
stronami
internetowymi/wewnętrznymi systemami rejestracji, pomoc prawną, administrację płac, agencje
marketingowe itp. Upewnij się, że ci podwykonawcy zarządzają Twoimi danymi jako „dobry
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gospodarz” i przetwarzają je zgodnie z ustawą 8/12/92 dotyczącą ochrony prywatności i ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (EU 2016/679 AVG/GDPR). Nasza firma może również
wykorzystywać anonimowo dane w statystykach i badaniach w ramach swoich usług.
Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, przekazywania, ograniczania przed
przetwarzaniem lub ich usuwania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie
prywatności oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.
(AVG/GDPR). Aby to zrobić, wyślij list z kopią dowodu osobistego na adres siedziby lub prześlij
wiadomość e-mail z tymi samymi danymi na adres administratie@jobtalent.be. Jeśli odpowiedź nie
dałaby Ci satysfakcji i uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane lub przetwarzanie Twoich
danych osobowych jest naruszane, możesz skontaktować się z organem nadzoru (organem ochrony
danych). Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.privacycommission.be.
Jeśli masz dodatkowe pytania na temat niniejszej klauzuli prywatności, możesz zawsze skontaktować
się z nami telefonicznie pod tel.: +32 (0)11 719 292 lub mejlowo: administratie@jobtalent.be.
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