Szanowna Pani, Szanowny Panie,
25 maja 2018 roku zacznie obowi•zywa• Rozporz•dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi•zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep•ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (okre•lane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporz•dzenie o Ochronie Danych").
Maj•c powy•sze na uwadze chcieliby•my poinformowa• Ci• o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych w procesie rekrutacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MO•ESZ SI• Z NAMI
SKONTAKTOWA•?
Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzib• w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pu•tuska 120, wpisan•
do Rejestru Przedsi•biorców Krajowego Rejestru S•dowego prowadzonego przez S•d Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydzia• Gospodarczy Krajowego Rejestru S•dowego pod numerem KRS:
0000029585, REGON: 570775337, NIP: 7642085674, z kapita•em zak•adowym w wysoko•ci
160.857.000,00 PLN (dalej: QGE) jest administratorem Twoich danych osobowych w zwi•zku
z udzia•em w procesie rekrutacji.
W razie pyta• dotycz•cych przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przys•uguj•cych Ci praw,
skontaktuj si• z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za ochron• danych osobowych drog• mailow•
na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl lub poczt• tradycyjn• na adres: Quad/Graphics Europe Sp.
z o.o., ul. Pu•tuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.
2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
• w celu umo•liwienia Ci aplikowania na ofert• pracy QGE przetwarzamy podane przez Ciebie
dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji; podstawa prawna: art. 221 Kodeksu pracy, w którym
wymienione s• dane osobowe jakich mo•e wymaga• pracodawca od osoby ubiegaj•cej si• o
zatrudnienie; Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu umo•liwienia Ci kontaktu z nami i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania,
przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twojej aplikacji, tj. imi• i nazwisko, numer
telefonu, adres email, adres korespondencyjny; podstawa prawna: art. 221 Kodeksu pracy, w
którym wymienione s• dane osobowe jakich mo•e wymaga• pracodawca od osoby ubiegaj•cej
si• o zatrudnienie; Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu realizacji dzia•a• wykonywanych na Twoje ••danie przed zawarciem umowy, a tak•e jej
zawarcia i wykonania,
• w celu wype•nienia obowi•zku prawnego ci•••cego na QGE, wynikaj•cego z przepisów
szczególnych prawa pracy,
• w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia - mo•emy przetwarza• niektóre dane
osobowe podane przez Ciebie, w zakresie w jakim s• niezb•dne do udowodnienia istnienia
roszczenia lub jego braku, w tym rozmiarów poniesionej szkody;
• w celu wykazania spe•nienia przez nas obowi•zków wynikaj•cych z RODO;
• w celach podatkowych, rachunkowych oraz zwi•zanych z ubezpieczeniem spo•ecznym.
3. CZY MASZ OBOWI•ZEK PODA• SWOJE DANE OSOBOWE?
Twój udzia• w procesie rekrutacyjnym jest dobrowolny. Zgodnie z art. 221 pracodawca ma prawo ••da•
od osoby ubiegaj•cej si• o zatrudnienie podania danych osobowych obejmuj•cych:

1) imi• (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) dat• urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykszta•cenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Je•eli uwa•asz, •e przekazanie innych ni• wymienionych powy•ej danych osobowych (np. informacje
dotycz•ce Twoich zainteresowa•, dodatkowe dane kontaktowe itp.) pozwoli nam lepiej oceni• Twoj•
kandydatur•, mo•esz je tak•e przekaza•. Jest to jednak ca•kowicie dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy o prac•. W takim wypadku
prosimy jednak, aby• w dokumentach rekrutacyjnych zamie•ci• swoje o•wiadczenie z wyra•eniem
zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych w procesie rekrutacji.
4. JAK COFN•• ZGOD•?
A• do chwili rozpocz•cia pracy mo•esz cofn•• ka•d• zgod• udzielon• QGE zwi•zku z przetwarzaniem
danych osobowych bez ponoszenia konsekwencji. Wystarczy skorzysta• z opcji cofni•cia zgody
zamieszczonej
na
naszej
stronie
internetowej
lub
wys•a•
e-mail
na
adres:
daneosobowe@quadgraphics.pl lub pismo z Twoim ••daniem poczt• tradycyjn• na adres:
Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pu•tuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych
osobowych”. Wol• cofni•cia zgody mo•na wyrazi• w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby
dotar•a ona do naszej wiadomo•ci. Cofni•cie zgody nie wp•ywa na zgodno•• z prawem przetwarzania
Twoich danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofni•cia zgody przetwarzanie Twoich
danych przez QGE jest legalne.
5. KTO MO•E BY• ODBIORC• TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przekazujemy Twoje dane osobowe nast•puj•cym kategoriom odbiorców:
•

Spó•ce matce tj. Quad Graphics INC z siedzib• w Stamach Zjednoczonych w mie•cie Sussex
(N61 W23044 Harry's Way Sussex, WI 53089).

Nasza firma macierzysta Quad Inc. ma siedzib• poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ze wzgl•du na posiadanie wspólnych systemów informatycznych oraz umieszczenia cz••ci
infrastruktury IT (np. serwerów) w USA, nie mo•emy unikn•• przekazywania Twoich danych poza
terytorium EOG. Zadbali•my, aby odbiorcy Twoich danych osobowych dawali gwarancje wysokiego
stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikaj• w szczególno•ci ze stosowania wi•••cych
regu• korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyj•tych przez Komisj• (UE).
• Firmom IT, dostarczaj•cym oprogramowanie
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom us•ug oraz oprogramowania IT,
z których korzystamy przy prowadzeniu rekrutacji. Przetwarzaj• oni Twoje dane osobowe wy••cznie na
nasze polecenie i wy••cznie w celu wsparcia post•powania rekrutacyjnego. Korzystamy jedynie z
dostawców, którzy gwarantuj• pe•ne bezpiecze•stwo przetwarzanych danych osobowych.
• Organom pa•stwowym
Udost•pniamy Twoje dane osobowe, je•eli zwróc• si• do nas o to uprawnione organy pa•stwowe,
w szczególno•ci jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urz•du Ochrony Danych
Osobowych lub Prezes Urz•du Komunikacji Elektronicznej.

6. JAK D•UGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
O ile nie skorzystasz wcze•niej ze swoich uprawnie• opisanych w pkt 7 poni•ej, Twoje dane osobowe
przetwarzane b•d• przez nas przez czas trwania rekrutacji oraz przez dwa lata po jej zako•czeniu. Dane
osobowe mog• by• przechowywane d•u•ej jedynie w szczególnych przypadkach np. je•eli przed•u•enie
okresu przetwarzania Twoich danych osobowych ma na celu wype•nienie obowi•zku prawnego
ci•••cego na QGE jako administratorze, dane osobowe b•d• przechowywane przez czas niezb•dny do
wype•nienia tego obowi•zku.
7. JAKIE S• TWOJE PRAWA Z ZWI•ZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizacj• Twoich uprawnie• wskazanych poni•ej. Mo•esz realizowa• swoje prawa przez
zg•oszenie ••dania do naszego pracownika odpowiedzialnego za ochron• danych osobowych drog•
mailow•: daneosobowe@quadgraphics.pl lub poczt• tradycyjn• pod adresem: Quad/Graphics Europe
Sp. z o.o., ul. Pu•tuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.
1) PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC WYKORZYSTANIA DANYCH
Masz prawo w dowolnym momencie wnie•• sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych
osobowych.
Je•eli Twój sprzeciw oka•e si• zasadny i nie b•dziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania
Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wnios•e• sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
2) PRAWO DO USUNI•CIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)
Masz ma prawo do ••dania usuni•cia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo ••dania usuni•cia danych osobowych, je•eli:
• wycofa•e• okre•lon• zgod•, w zakresie w jakim dane osobowe by•y przetwarzane w oparciu
o Twoj• zgod•;
• Twoje dane osobowe przesta•y by• niezb•dne do celów, w których zosta•y zebrane lub
w których by•y przetwarzane;
• wnios•e• sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
korzystania ze strony internetowej;
• Twoje dane osobowe s• przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo ••dania usuni•cia danych osobowych, w zwi•zku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem
zgody, mo•emy zachowa• pewne dane osobowe w zakresie wynikaj•cym z obowi•zuj•cych przepisów,
np. w zakresie niezb•dnym do realizacji obowi•zków wynikaj•cych z prawa pracy lub dla celów obrony
przed ewentualnymi roszczeniami lub ich podnoszenia.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
3) PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
Masz prawo do ••dania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Je•eli zg•osisz takie
••danie, do czasu jego rozpatrzenia uniemo•liwimy Ci korzystanie z okre•lonych funkcjonalno•ci lub
us•ug, z których korzystanie b•dzie si• wi•za•o z przetwarzaniem danych obj•tych ••daniem.
Masz prawo do ••dania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w nast•puj•cych
przypadkach:
• gdy kwestionujesz prawid•owo•• swoich danych osobowych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usuni•cia danych
za••dasz ograniczenia ich wykorzystania;

•

gdy Twoje dane osobowe przesta•y by• niezb•dne do celów, w których je zebrali•my lub
wykorzystywali•my, ale s• one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszcze•;
• gdy wnios•e• sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie nast•puje
na czas potrzebny do rozwa•enia, czy – ze wzgl•du na Twoj• szczególn• sytuacj• – ochrona
Twoich interesów, praw i wolno•ci przewa•a nad interesami, które realizujemy, przetwarzaj•c
Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
4) PRAWO DOST•PU DO DANYCH
Masz prawo uzyska• od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a je•eli ma to
miejsce, masz prawo:
• uzyska• dost•p do swoich danych osobowych;
• uzyska• informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przys•uguj•cych Ci na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o •ródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w zwi•zku z przekazaniem tych danych poza Uni• Europejsk•;
• uzyska• kopi• swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
5) PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
Masz prawo do sprostowania (je•eli s• nieprawid•owe) i uzupe•nienia podanych przez siebie danych
osobowych (je•eli s• niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
6) PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Masz prawo otrzyma• swoje dane osobowe, które nam dostarczy•e•, a nast•pnie przes•a• je do innego,
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz równie• prawo ••da•, by dane
osobowe zosta•y przes•ane przez nas bezpo•rednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie mo•liwe.
Twoje dane osobowe wy•lemy w postaci pliku w formacie powszechnie u•ywanym, nadaj•cym si• do
odczytu maszynowego i pozwalaj•cym na przes•anie otrzymanych danych do innego administratora
danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZE•STWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dok•adamy wszelkich stara•, aby zapewni• bezpiecze•stwo Twoich danych osobowych. Traktujemy
bardzo powa•nie kwesti• bezpiecze•stwa Twoich danych dlatego stosujemy mi•dzy innymi
szyfrowan• transmisj• danych (SSL) podczas rejestracji i logowania do konta U•ytkownika. Zapewnia
to ochron• identyfikuj•cych Ci• danych oraz znacz•co utrudnia przechwycenie dost•pu do Twojego
konta przez nieupowa•nione systemy lub osoby.
Twoje dane s• przechowywane w hostingu w chmurze obliczeniowej na podstawie umów powierzenia
danych osobowych. Kopia bezpiecze•stwa danych jest wykonywana cyklicznie i przechowywana na
dyskach serwera znajduj•cego si• w siedzibie naszej firmy.
Dost•p do Twoich danych w naszej firmie maj• tylko pracownicy upowa•nieni, którzy maj• nadane
uprawnienia do dost•pu. Pozostali pracownicy nie posiadaj• dost•pów do Twoich danych.

9. GDZIE MO•ESZ WNIE•• SKARG• NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBWYCH PRZEZ QGE?
Skarg• mo•esz wnie•• do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierowa• mo•na do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcieliby•my jednak zaznaczy•, •e wkrótce w•a•ciwym
organem nadzorczym w tej kwestii mo•e by• Prezes Urz•du Ochrony Danych Osobowych.
10. JAK SKONTAKTOWA• SI• Z NASZYM PRACOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNYM ZA OCHRON•
DANYCH OSOBOWYCH?
Mo•na to zrobi• e-mailowo pod adresem: daneosobowe@quadgraphics.pl lub poczt• tradycyjn• pod
adresem: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pu•tuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot.
ochrony danych osobowych”.

