OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/
PERSONAL DATA PROTECTION
Klauzula Informacyjna dla Kandydata/
Information Clause for Candidate

KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOSZĄCA SIĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/ KANDYDAT /
INFORMATION CLAUSE RELATED TO DATA PROTECTION/ CANDIDATE
Informujemy, iż/ Please be informed that:
1. Administratorem Danych Osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest/
The Data Controller of the personal data indicated in the data processing consent is:
 Wartsila Polska Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: 80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12; tel.: +48 58 347 85 00; contact.poland@wartsila.com
with registered office: 80-871 Gdansk, Twarda Street 12, phone: +48 58 347 85 00; contact.poland@wartsila.com

 Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2; tel.: +48 58 622 63 13; shipdesign.poland@wartsila.com
with registered office: 81-537 Gdynia, Luzycka Street 2, phone: +48 58 622 63 13; shipdesign.poland@wartsila.com

 Wartsila Baltic Design Centre Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3C; tel.: 58 718 61 50 ; wbdc@wartsila.com
with registered office: 81-537 Gdynia, Luzycka Street 3C, phone: +48 58 718 61 50; wbdc@wartsila.com

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych/
Personal data are processed in order to manage current and future recruitment process
Dane dotyczące/
Data concerning
Dane niezbędne do
przeprowadzenia aktualnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych/
Data necessary to perform current
and future recruitment processes

Cel przetwarzania/
Purpose of data processing
Realizacja procesu rekrutacji/
Completion of the
recruitment process

Podstawa prawna prztwarzania/
Legal basis for data processing
RODO, art. 6 b, c
Obowiązujące przepisy prawa
pracy/
GDPR, Article 6 b, c
Applicable labour law regulations

3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Kandydata bądź z ogólnodostępnych portali rekrutacyjnych/
Personal data is provided directly by the Candidate or from public recruitment portals
4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych (oraz uzyskania ich kopii), ich poprawienia
bądź zmiany, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych do innego Administratora Danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych)/
The Candidate has the right of access to data content (and copies of data), correct or change data, as
well as the right to withdraw the consent at any time, the right to delete data or limit processing, the right
to object to the processing, the right to transfer data to another Data Controller and the right to lodge
complaint to the supervisory authority (President of Personal Data Protection Office)
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji/
Providing personal data is voluntary but necessary to perform the recruitment process
6. Przekazane przez Kandydata dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych za wyjątkiem spółek grupy Wartsila/
The data provided by the Candidate will not be subject to disclosure to third countries or international
organizations excluding the Wartsila Group companies
7. Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(w tym – profilowaniu)/
Data provided by the Candidate will not be a subject to automated decision making (including profiling)
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 m-cy od momentu zakończenia procesu rekrutacji/
Personal data will be stored for a period of 12 months from the moment of end of the recruitment process

