
Regulamin przetwarzania danych osobowych przez  

ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp.k. 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. 

z o.o. Sp.k. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92 (dalej zwany: 

„Administratorem”).  

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych, będą one 

przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na 

podstawie Twojej zgody (począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) na potrzeby rekrutacji. 

3. Poprzez zaznaczenie zgód w formularzu aplikacyjnym na ofertę pracy wyrażasz zgodę na 

przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach rekrutacji. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na 

przetwarzanie danych w każdym wskazanym celu. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich 

danych osobowych w celach rekrutacji, nie zostaniesz objęty procesem rekrutacji. Jeżeli nie wyrazisz 

zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez 

Administratora, a wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby aktualnej rekrutacji, Twoje dane 

osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji. 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.  

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty korporacyjnie powiązane  

z Administratorem, którym dane osobowe są przekazywane w celach prowadzonych przez nie rekrutacji. 

Lista podmiotów korporacyjnie powiązanych z Administratorem jest dostępna w siedzibie 

Administratora; w celu jej uzyskania można także skontaktować się z Administratorem wiadomością 

email na adres bcoe.career@arcelormittal.com 

6. Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od Administratora 

dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw 

należy skontaktować się z Administratorem wiadomością email na adres email wskazany powyżej lub w 

formie pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej. 

7. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email 

lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.  

8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem 

listownie na adres wskazany powyżej lub adres e –mail bcoe.career@arcelormittal.com 
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