Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydata, który aplikował za pośrednictwem narzędzia
APPMANAGER

Informujemy, że administratorem Pana/Pani
danych
wskazanych
w
zgodzie
na
przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest HEINEKEN GLOBAL SHARED
SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej
100, w Krakowie (kod pocztowy, 31-323), tel:
+48(12)298
50
00,
adres
email:
hgss.finance@heineken.com

We inform that the controller of the data
indicated in the consent for personal data
processing granted aboveis HEINEKEN GLOBAL
SHARED SERVICES Sp. z o.o. with the registered
office at ul. Opolska 100, in Krakow (postal cod:31323), Tel: +48(12)298 50 00, e-mail:
hgss.finance@heineken.com

HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.
używa narzędzia AppManager do zbierania,
przechowywania danych kandydata w procesie
rekrutacyjnym. Służy również jako baza danych
kandydatów, którzy chcieli dobrowolnie
zapisać się do naszej bazy kandydatów.

HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o. applies
the AppManager tool for collecting and storing of
the candidates personal data in a recruitment
process. It also serves as a database of the
candidates who wanted to voluntary sign up in our
candidates’ database.

AppManager pozwala również publikować AppManager also allows for publishing
ogłoszenia HEINEKEN GLOBAL SHARED announcements of HEINEKEN GLOBAL SHARED
SERVICES Sp. z o.o.
SERVICES Sp. z o.o.
Wlaścicielem AppManager jest MBE group Sp. AppManager is owned by MBE group Sp. z o.o. ul.
z o.o., ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków.

Podanie danych osobowych w CV jest
dobrowolne,
lecz
niezbędne
do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”). Dane osobowe będą również
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem
jest przeprowadzenie rozmowy z managerem i
akceptacja kandydata (nastąpi przekazanie
Twoich danych osobowych do spółki z grupy
HEINEKEN w
Amsterdamie:
Heineken
International B.V. z siedzibą w Amsterdamie,

Providing personal data in a CV is voluntary, but
necessary to carry out the recruitment process.
The consequence of not providing personal data
will be the lack of possibility of carrying out the
recruitment process. Personal data will be
processed on the basis of Article 6(1) point a) and
c) of the General Data Protection Regulation of 27
April 2016 (hereinafter: “GDPR”). Personal data
will also be processed on the basis of Article 6(1)
point f) GDPR, where the legitimate interest of the
Controller is to interview the manager and accept
the candidate (your personal data will be
transferred to a company from the HEINEKEN
group in Amsterdam: Heineken International B.V.
with its registered seat in Amsterdam, address: 2e
Weteringplantsoen 21 (1017 ZD) Amsterdam, The
Netherlands). Your personal data will be made

adres: 2e Weteringplantsoen 21 (1017 ZD) available in the scope of the data provided when
Amsterdam, Holandia). W tym zakresie będą applying for a given position.
udostępniane
Twoje
dane
osobowe
przekazane podczas aplikowania na dane
stanowisko.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przez jej cofnięciem.

You have the right to get access your personal data
and the right to correct, delete, limit the scope of
processing it, the right to transfer data, the right
to file an objection, the right to withdraw consent
for processing it in any time, with no influence on
compliance with the right of processing, which
was carried out on the basis of the consent before
its withdrawal.

You have the right to file a complaint to the
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi President of Personal Data Authority.
na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Personal data will be processed for the
Dane osobowe będą przetwarzane w celach recruitment purposes for 12 months from the
rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od dnia recruitment process completion date, provided
zakończenia procesu rekrutacyjnego, z that the period of storing personal data may be
zastrzeżeniem, że okres przechowywania each time extended by the period of the statute of
danych osobowych może zostać każdorazowo limitation on claims, which may be connected with
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, you or, if personal data processing is necessary for
jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub international seeking of claims or defense against
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie claims of an opposite party, which constitutes a
niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń legally justified data controller’s interest (the
lub obrony przed roszczeniami strony processing of personal data on the basis Artcile
przeciwnej,
co
stanowi
prawnie 6(1) point f) GDPR).
usprawiedliwiony interes administratora
danych (przetwarzanie danych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
When voluntary, additional consent is given,
personal data will be processed in order to
Gdy
zostanie
wyrażona
dobrowolna, participate in recruitment processes conducted in
dodatkowa zgoda, dane osobowe będą the future. The data will be stored for a period of
przetwarzane w celu wzięcia udziału w 12 months from the date of collection.
procesach rekrutacyjnych prowadzonych w
przyszłości. Dane będą przechowywane przez The processed data may be transferred to
okres 12 miesięcy od dnia ich pozyskania.
recipients of personal data, i.e. company from the
HEINEKEN group with its registered office in
Przetwarzane dane mogą zostać przekazane do Amsterdam, service providers entrusted with the
odbiorców danych osobowych, tj. spółki z processing of personal data on behalf of HGSS, as
grupy HEINEKEN z siedzibą w Amsterdamie, well as to all entities authorized to receive
dostawców usług, którym powierzono personal data in accordance with generally
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i applicable law.
na rzecz HGSS, a także do wszystkich
podmiotów uprawnionych do otrzymania Data rendered available by you will not be subject
danych osobowych zgodnie z powszechnie to profiling.
obowiązującymi przepisami prawa.

Data controller does not intend to transfer
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą personal data to any third country or international
podlegały profilowaniu.
organization.
Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa If you need additional information related to the
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
protection of personal data, you can contact us:
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych
informacji związanych z ochroną danych
osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z
przysługujących praw, proszę skontaktować się
z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Pan Piotr
Janiszewski;
Tel: +48 22 2111860,
E-mail: HGSS.GDPR@heineken.com;
HEIENEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.,
siedziba Spółki: 31 – 323 Kraków, ul. Opolska
100.

Data Protection Officer: Piotr Janiszewski;
Tel: +48222111860,
Email:HGSS.GDPR@heineken.com;
Heineken Global Shared Services Sp. z o.o. based
in Cracow (31-323), at address: ul. Opolska 100.

