KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
DO PRACY/WSPÓŁPRACY W DECATHLON SP. Z O.O.
W związku z prowadzeniem przez Decathlon Sp. z o.o. procesu rekrutacji, na podstawie obowiązku
wynikającego z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z powołanym przez
administratora Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@decathlon.com.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
2) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa, w tym w
zakresie informacji dotyczących zainteresowań oraz uprawianych sportów – na podstawie jego
zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia
danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia
danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
5) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach,
które odbędą się w ciągu 1 roku od obecnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata
jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu:
1) zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako
podpisanie umowy z jednym z kandydatów
2) wycofania zgody, w zakresie w jakim przesyłasz w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe
wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy,
3) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych
procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres
1 roku od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych
rekrutacjach.
5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) organom państwowym upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w
przepisach szczególnych,
2) podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy
informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony,
3) Poczcie polskiej oraz firmom kurierskim,
3) innym podmiotom zewnętrznym świadczącym usług na rzecz administratora tj.: dostawcom usług
IT, podmiotom świadczących usług księgowe, podmiotom odpowiedzialnym za ochronę mienia,
podmiotom audytorskim – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
4) podmiotom z grupy kapitałowej DECATHLON.
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące uprawnienia:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,




przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej
informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania
danych. Cofnięcie zgody nie ma jednak pływu na przetwarzanie, którego dokonano przed
wycofaniem zgody.
7. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej:
EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT (w tym usługa Google for Business), Administrator
może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom
działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. W przypadkach
wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o
ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii tych zabezpieczeń.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w przypadku zgody na dalsze procesy rekrutacyjne oraz w zakresie
danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.
9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
mogący wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

