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Oświadczenie o Ochronie Prywatności w procesie
Rekrutacji
Firma Inalfa Roof Systems Group B.V. (oraz firmy z nią powiązane i podmioty zależne,
zwane dalej “Inalfa”) rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna. Inalfa jest
w pełni zaangażowana w poszanowanie Twojej prywatności i ochronę Twoich danych
osobowych. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich
danych przed ich utratą, manipulacją nimi oraz nieautoryzowanym do nich dostępem.
Cały czas ulepszamy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Twojej
prywatności i danych osobowych.
W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności w procesie Rekrutacji,
informujemy w jaki sposób Inalfa zajmuje się danymi i chroni Twoje dane osobowe.
Oświadczenie o Ochronie Prywatności w procesie Rekrutacji będzie od czasu do
czasu zmieniane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Inalfa
prosi
o
regularne
sprawdzanie
wprowadzanych
zmian
na
stronie
www.inalfacareers.com ('Strona Kariera Inalfa’) ponieważ Inalfa nie będzie
informować Cię przed wprowadzaniem zmian do niniejszego oświadczenia.
Co oznaczają ,,dane osobowe’’?
Dane osobowe oznaczają każdą informację dzięki której można zidentyfikować kogoś
jako indywidualną osobę, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kraj
przebywania, adres mailowy i numer telefonu.
Pamiętaj, że dane osobowe mogą również zostać pozyskane na podstawie
dokumentów, które powierzasz Inalfie takich jak CV (z którego można zdobyć wiedzę
na temat historii Twojego zatrudnienia i poziomu wykształcenia) oraz poprzez Twoje
wizyty na stronie internetowej Kariera Inalfa (z której można pozyskać informacje o
Twoim adresie IP, zachowaniu w Internecie i plikach cookie).
Kiedy Inalfa będzie zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe?
Kiedy aplikujesz o pracę w Inalfie przez stronę Inalfa Careers Website (Kariera Inalfa),
Inalfa bedzie zbierać i przetwarzać dane osobowe, które jej powierzasz (np.: przez
formularze internetowe, załączone pliki CV lub inne załączone dokumenty). Inalfa
zbiera i przetwarza dane osobowe również przez kontakt osobisty, rozmowy
telefoniczne, formularze kontaktowe i/lub maile.
Inalfa posiada politykę polegającą na niepytaniu o wrażliwe dane osób aplikujących o
pracę takich jak pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne, dane dotyczące zdrowia i orientacji seksualnej.
Dla jakich celów Inalfa będzie zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe?
I Inalfa będzie zbierać i przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe tylko do
celów rekrutacji i zgodnie z obowiązującym prawem. Twoje dane osobowe będą
wykorzystane w celu oceny Twojej aplikacji o pracę (i dokumentów załączonych przez
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Ciebie do formularza). Inalfa użyje Twoich danych osobowych żeby odpowiedzieć na
Twoje zgłoszenie i zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną
Co więcej, Inalfa przetworzy Twoje dane osobowe w następujących celach:



obsługi: w celu skontaktowania się z Tobą w nawiązaniu do pytań i komentarzy
które otrzymaliśmy od Ciebie telefonicznie, mailowo lub/i poprzez formularz
kontaktowy na stronie Kariera Inalfa;
rozwoju i analizy: w celu dalszego rozwoju i ulepszania strony Kariea Inalfa pod
względem analizy statystycznej takiej jak anonimowe mierzenie zainteresowania
naszymi ofertami pracy.

Pamiętaj, że podanie Twoich danych osobowych Inalfie oznacza zgodę na ich
zbieranie i przetwarzanie przez Inalfę do powyżej wymienionych celów.
Kto będzie zbierał i przetwarzał Twoje dane osobowe?
Strona Inalfa Careers Website (Kariera Inalfa) oferuje możliwość aplikowania online
na stanowisko pracy w jednej z lokalizacji Inalfy na całym świecie. Dla Inalfy jako firma
działającej globalnie, koniecznością jest przetwarzanie i przesyłanie Twoich danych
osobowych wewnątrz swoich światowych struktur.
Aplikowanie o pracę w Inalfie przez stronę Inalfa Careers Website (Kariera Inalfa)
umożliwia wskazanie Twoich preferencji co do stanowiska w danym kraju poprzez
procedurę aplikacji online. Kiedy wybierasz konkretne stanowisko, podane przez
Ciebie dane osobowe są przesyłane do lokalizacji Inalfy w kraju, w którym istnieje
zapotrzebowanie na stanowisko na które aplikujesz. Dane osobowe przez Ciebie
podane będą przesłanie tylko do wspomnianej lokalizacji Inalfy i do celów
wspominanych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności w procesie
Rekrutacji. Inalfa zapewni podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa dla
przesłania Twoich danych osobowych do krajów, w których prowadzi ona działania
biznesowe.
Akceptując niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności w Procesie Rekrutacji,
zgadzasz się na to, że Inalfa prześle Twoje dane osobowe do kraju, w którym istnieje
zapotrzebowanie na obsadzenie stanowiska na które aplikujesz. Pamiętaj, że Twoje
dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju, który może nie zapewniać tego
samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj Twojego pochodzenia i/lub kraj
w którym ostatnio pracowałeś.
Inalfa jest odpowiedzialna za Twoje dane osobowe i podlega przepisom dotyczącym
ochrony danych osobowych wg obowiązującego prawa.
Tylko osoby zaagażowane w proces rekrutacji posiadają dostęp do Twoich danych
osobowych. Inalfa zobowiązuje osoby przetwarzające Twoje dane osobowe do
poszanowania Twojej prywatności i tajności Twoich danych osobowych.

Data Privacy
February 2020
4/4

W procedurze rekrutacyjnej Inalfa może zaangażować stronę trzecią w związku z
ochroną, przetwarzaniem i gromadzeniem Twoich danych osobowych. Inalfa może
ujawnić pewne dane osobowe stronie trzeciej do celów wspomnianych w
Oświadczeniu o Ochronie Prywatności w Procesie Rekrutacji. Przed ujawnieniem
jakichkolwiek danych, Inalfa upewni się, że podmiot otrzymujący dane przestrzega
surowych standardów bezpieczeństwa.
Jak długo Inalfa będzie przechowywać Twoje dane osobowe?
Inalfa będzie przechowywać dane osobowe podane przez Ciebie przez okres
potrzebny do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności
w Procesie Rekrutacji, maksymalnie do 2 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji
na stanowisko na które aplikowałeś. Po tym okresie Twoje dane zostaną całkowicie
usunięte z systemu Inalfy. Jeśli zaznaczysz opcję: Inalfa może kontaktować się ze
mną w przypadku przyszłych procesów rekrutacji, przechowamy Twoje dane przez
okres 1 roku.
Czy możesz posiadać dostęp do swoich danych w Inalfie?
Posiadasz prawo do skontaktowania się z Inalfą w celu sprawdzenia czy posiada ona
Twoje dane osobowe i jakiego rodzaju są to dane. Jeśli dane są niepoprawne,
niekompletne lub nieistotne możesz poprosić Inalfę o ich poprawienie w każdej chwili.
Co więcej, Inalfa ułatwia dostęp do danych podanych przez samoobsługowy system
online, do którego dostęp możliwy jest przez stronę Inalfa Kariera (Inalfa Careers
Website.) Ponadto, w każdej chwili możesz poprosić Inalfę o usunięcie Twoich danych
osobowych. Jeśli chciałbyś poprosić o poprawienie lub usunięcie swoich danych
prosimy skontaktować się z Inalfą używając poniższych danych kontaktowych.
Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych
osobowych możesz skontaktować sie z Inalfą na podstawie podanych poniżej danych
kontaktowych.
IDane kontaktowe Inalfy
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności w
Procesie Rekrutacji prosimy o kontakt po adresem: recruitment@inalfa.com.
Inalfa zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie
Prywatności w Procesie Rekrutacji. Inalfa zamieści wszelkie zmiany w
Oświadczeniu o Ochronie Prywatności w Procesie Rekrutacji na stronie Inalfa
Kariera.

