INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GARMIN POLSKA Sp. z o.o.

Data wejścia w życie: 2018-05-02

Celem niniejszej Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest poinformowanie Państwa
jako pracowników lub kandydatów starających się o zatrudnienie w Garmin Polska Sp. z o.o. o
procedurze przetwarzania Państwa danych osobowych. Administratorem danych jest Garmin Polska Sp.
z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Kategorie danych osobowych
Kandydaci starający się o zatrudnienie w Garmin
•
•

Imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, narodowość, płeć, numer
telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail
historia zatrudnienia, wykształcenie i odbyte szkolenia, kwalifikacje, certyfikaty, umiejętności
zawodowe i doświadczenie (w tym wszelkie informacje dostarczone do Garmin w Państwa CV,
liście motywacyjnym lub podczas rozmowy o pracę) i ocena z profilowania psychometrycznego

Podstawa prawna dla przetwarzania danych
Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych kandydatów starających się o zatrudnienie w
Garmin jest uzasadniony interes, który obejmuje określenie, czy dany kandydat posiada odpowiednie
kwalifikacje dla danego stanowiska oraz zweryfikowanie jego doświadczenia i historii zatrudnienia.

Cel przetwarzania danych
Kandydaci starający się o zatrudnienie w Garmin
Dane osobowe kandydatów starających się o zatrudnienie w Garmin Polska Sp. z o.o. wykorzystujemy w
następujących celach:
•
•

Dokonania analizy, czy posiadają Państwo odpowiednie kwalifikacje i będą pasować do
stanowiska, o które się Państwo ubiegają
Weryfikacji danych osobowych oraz potwierdzenia referencji i kwalifikacji potencjalnych
pracowników w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.

Przesyłanie danych osobowych do innych spółek Garmin
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Garmin wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzania
przesyłanych danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, ujawnieniem lub nieupoważnionym dostępem oraz każdą inną formą bezprawnego
przetwarzania.
Kandydaci starający się o zatrudnienie w Garmin
Garmin przesyłać może dane osobowe kandydatów starających się o zatrudnienie w Garmin do
następujących podmiotów Garmin w następujących krajach:
•

Garmin International, Inc. w Olathe, Kansas - w ramach Umowy Transferu Danych zawierającej
Standardowe Klauzule Umowne

•

Garmin (Europe) Ltd. w Wielkiej Brytanii

w następujących celach
•

rekrutacja i wybór

Do Garmin International, Inc. i Garmin (Europe) Ltd. przesyłane będą wyłącznie te dane osobowe, które
są potrzebne do zrealizowania powyższych zadań. Dane te obejmują:
•
•

Imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, narodowość, płeć, numer
telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail
historia zatrudnienia, wykształcenie i odbyte szkolenia, kwalifikacje, certyfikaty, umiejętności
zawodowe i doświadczenie (w tym wszelkie informacje dostarczone do Garmin w Państwa CV,
liście motywacyjnym lub podczas rozmowy o pracę)

Przechowywanie danych osobowych
Kandydaci starający się o zatrudnienie w Garmin
Dane osobowe kandydatów starających się o zatrudnienie przechowujemy wyłącznie przez okres ich
kandydatury, chyba że osoba taka zostanie pracownikiem Garmin, w którym to przypadku dane
osobowe takiej osoby mogą zostać dołączone do jej danych osobowych jako pracownika zgodnie z
niniejszą Informacją.

Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
(i) prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
(ii) prawo do występowania o uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych,
(iii) prawo do występowania o wprowadzenie poprawek w Państwa danych osobowych lub o ich
usunięcie,
(iv) prawo do odmowy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
(v) prawo do występowania o przeniesienie Państwa danych osobowych,
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(vi) prawo do wniesienia skargi w organie sprawującym nadzór.
Jeżeli pragną Państwo skorzystać z powyższych praw lub wystąpić o wgląd w treść Umowy o Przesyłaniu
Danych zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, to odnośny wniosek mogą Państwo wysłać do:
Garmin Polska Sp. z o.o.
Do: Dyrektor Generalny
Adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Numer telefonu: 22 337 41 00
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