JOY GLOBAL (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – KANDYDACI
Jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych
osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych opisuje, w jaki sposób
zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dotyczące Państwa dane osobowe w naszym
procesie rekrutacji i wyboru pracowników. Jeżeli zostaną Państwo naszymi pracownikami,
wówczas stosować się będzie do Państwa dodatkowa informacja o ochronie danych
osobowych dotycząca pracowników i relacji pracowniczych.
KIM JESTEŚMY?
„My” lub „nasze” odnosi się do spółki Joy Global (Poland) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (należącej do grupy Komatsu Mining Corp.) Nasz numer KRS to
0000181261. Nasza siedziba znajduje się w Tychach, ul. Murarska 20, 43-100 Tychy.
Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za
decyzje, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które Państwa
dotyczą. Jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych do
powiadomienia Państwa o treści niniejszej informacji o polityce prywatności.
Z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności można się skontaktować pod adresem:
LPO.PO@mining.komatsu. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej
informacji o polityce prywatności lub sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych,
prosimy o skontaktowanie się z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności pod
adresem: LPO.PO@mining.komatsu albo naszym Kierownikiem ds. personalnych.
DO CZEGO STOSUJE SIĘ NINIEJSZA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH?


Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych określa, w jaki sposób
wykorzystujemy Państwa dane osobowe w naszym procesie rekrutacji i wyboru
pracowników. Jest ważne, aby przeczytać niniejszą informację, z której dowiedzą się
Państwo, w jaki sposób i dlaczego używamy Państwa danych osobowych, które zbieramy,
przechowujemy i wykorzystujemy. W niniejszej informacji o polityce prywatności określono
również, jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swych danych osobowych oraz jak
egzekwować te prawa.



Posiadamy odrębną informację o polityce prywatności, która określa, w jaki sposób
wykorzystujemy Państwa dane osobowe w przypadku przyjęcia Państwa do pracy.



U wszystkich kandydatów, którzy przyjmą u nas pracę, przeprowadzamy wstępne badania
lekarskie dla nowych pracowników za pośrednictwem pracownika służby zdrowia
będącego osobą trzecią. Będzie on administratorem Państwa danych osobowych w celu
przeprowadzenia u Państwa wstępnego badania dla nowych pracowników i do tych danych
będzie się stosować jego informacja o ochronie danych osobowych w zakresie zbierania,
przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

NAWIGACJA
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych odpowiada na poniższe pytania –
kliknięcie na odpowiedni link przeniesie Państwa bezpośrednio do stosownej sekcji:





Jakie dotyczące Państwa dane osobowe zbieramy?
Jak wykorzystujemy zbierane przez nas Państwa dane osobowe?
Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Czy sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych podlega
zmianom?










Co się stanie, jeśli nie przekażą Państwo danych osobowych, o które prosiła spółka?
Czy wykorzystujemy Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji?
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw spoza terytorium EOG?
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?
W jaki sposób spółka poinformuje Państwa o zmianach niniejszej informacji o polityce
prywatności?
Jak można się z nami skontaktować

JAKIE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
1. Etap aplikowania i rozmowy kwalifikacyjnej
Będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące dotyczące Państwa
dane osobowe na etapie podania i rozmowy kwalifikacyjnej:
Dane osobowe przekazane nam przez Państwa:
Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:
 dane osobowe przekazane nam przez Państwa w życiorysie (CV) i liście
motywacyjnym;
 dane osobowe przekazane przez Państwa na naszym formularzu podania; oraz
 wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Do tych danych osobowych należą Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, data
urodzenia, płeć, przebieg zatrudnienia i kwalifikacje.
Możemy także zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące „szczególne
kategorie” bardziej wrażliwych danych osobowych, jeżeli zostaną one nam przez
Państwa przekazane:


Informacje na temat niepełnosprawności w celu odpowiedniego zorganizowania
rozmowy kwalifikacyjnej.

Dane osobowe pozyskiwane przez nas z innych źródeł:
Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane przez
Państwa agencję zatrudnienia (jeżeli ma to zastosowanie). Te dane osobowe mogą
obejmować takie informacje, jak Państwa imię i nazwisko, CV, dane kontaktowe, datę
urodzenia, płeć, przebieg zatrudnienia i kwalifikacje.
2. Pozyskiwanie referencji
Gdy zaproponujemy Państwu pracę, będziemy zbierać, przechowywać i
wykorzystywać następujące dotyczące Państwa dane osobowe w ramach procesu
pozyskiwania referencji na Państwa temat, o ile będziemy mieli na to zezwolenie:


Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe na etapie weryfikacji
danych osobowych przekazanych nam przez Państwa lub Państwa agencję
zatrudnienia, dotyczące na przykład kwalifikacji lub przebiegu zatrudnienia, co
wykonujemy kontaktując się ze stosowną osobą trzecią, jeżeli mamy na to
zezwolenie, oraz



Ponadto zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe od
wskazanych przez Państwa podmiotów udzielających referencji na temat Państwa
zatrudnienia w przeszłości, jeżeli mamy na to zezwolenie.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Będziemy wykorzystywać zbierane przez nas dotyczące Państwa dane osobowe, aby:










przestrzegać zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa pracy oraz
innych obowiązujących nas przepisów prawa;
ocenić Państwa umiejętności, kwalifikacje i przydatność do pracy na danym
stanowisku;
ustalić, czy przeprowadzić z Państwem rozmowę kwalifikacyjną;
tam, gdzie ma to zastosowanie, zorganizować i przeprowadzić rozmowy
kwalifikacyjne;
skontaktować się z Państwem w sprawie procedury rekrutacji i wyboru kandydata;
podjąć decyzję w sprawie Państwa podania i poinformować Państwa o niej;
ustalić Państwa warunki zatrudnienia;
pozyskać referencje, jeżeli będzie to możliwe, oraz
prowadzić ewidencję dotyczącą naszych procedur zatrudniania.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych do wykorzystywania Państwa danych
osobowych musimy mieć podstawę prawną. Wskazujemy ją poniżej.
Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam w związku z
naszą procedurą rekrutacji i wyboru kandydatów na tej podstawie prawnej, że jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz przestrzegania zobowiązań prawnych,
którym podlegamy, w tym przepisom dotyczącym zatrudniania, ubezpieczeń społecznych i
ochrony socjalnej.
CZY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
PODLEGA ZMIANOM?
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu określonym w niniejszej informacji.
Możemy zmienić cel, w którym je wykorzystujemy, bez powiadamiania Państwa, jeżeli
będziemy potrzebowali wykorzystać je z innego powodu, a powód ten jest zgodny z celami
określonymi w niniejszej informacji. Jeżeli będziemy potrzebowali wykorzystać Państwa dane
osobowe w innym celu, powiadomimy Państwa oraz wyjaśnimy podstawę prawną, która nam
na to pozwola, w podobny sposób, jak to wyjaśniamy w niniejszej informacji.
CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE PRZEKAŻĄ PAŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRE
PROSIŁA SPÓŁKA?
Jeżeli nie przekażą Państwo potrzebnych nam danych osobowych, o które poprosimy,
możemy nie móc kontynuować naszej procedury rekrutacji i wyboru kandydata ani
zaproponować pracy. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy przekazać swe dane
osobowe, prosimy o skontaktowanie się z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony
Prywatności albo naszym Kierownikiem ds. personalnych (dane kontaktowe znajdują się
powyżej).
CZY WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE DO ZAUTOMATYZOWANEGO
PODEJMOWANIA DECYZJI?
Nie będą Państwa obejmowały decyzje, które miałyby na Państwa ważny wpływ, a które będą
wynikały wyłącznie ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tj. bez udziału człowieka).
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli nie podejmą Państwo u nas pracy, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
przez 3 lata od przekazania Państwu naszej decyzji o propozycji pracy lub jej braku.
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez taki okres, aby móc wykazać, że nie
dopuściliśmy się dyskryminacji kandydatów z zakazanych względów oraz że
przeprowadziliśmy rekrutację w sposób uczciwy i przejrzysty. Jeżeli zostaną Państwo naszymi
pracownikami, wówczas dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacji i wyboru
kandydatów zostaną włączone do Państwa akt osobowych. W odniesieniu do pracowników
obowiązuje nas odrębna informacja o ochronie danych osobowych, która określa, przez jaki
okres przechowujemy dane osobowe pracowników.
Jeżeli nie zostaną Państwo naszymi pracownikami i powstanie między nami spór, będziemy
nadal przechowywać Państwa dane osobowe w celu odpowiedzenia na zarzuty i
rozstrzygnięcia sporu.
Jeżeli będą Państwo sobie życzyć, aby przechować Państwa dane w rejestrach w celu
uwzględniania Państwa kandydatury na odpowiednie stanowisko w przyszłości, proszę nas o
tym poinformować.
Dopilnujemy, aby Państwa dane osobowe zostały bezpiecznie usunięte po upływie
wskazanych powyżej okresów przechowywania.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Otrzymane od Państwa dane osobowe będziemy przekazywać następującym osobom trzecim,
z powodów podanych poniżej:


Spółki z Grupy: Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom Komatsu
Mining Corp., Komatsu America Corp., Komatsu Limited oraz wszelkim ich spółkom
zależnym, jednostkom operacyjnym i oddziałom. Jest to uzasadnione tym, że udzielają
nam one pomocy w prowadzeniu rekrutacji i wyboru kandydatów. Uważamy, że
wykorzystanie Państwa danych osobowych w powyższy sposób leży w naszym
uzasadnionym interesie. Starannie rozważyliśmy nasze uzasadnione interesy w
kontekście Państwa praw wynikających z przepisów ochrony danych. Uznajemy, że
jest to zgodne z zasadą proporcjonalności, ponieważ będziemy przekazywać
wyłącznie dane osobowe dotyczące procesu rekrutacji i wyboru kandydatów, jest to
zgodne z Państwa oczekiwaniami, mogą Państwo tego zasadnie oczekiwać, a ze
spółkami z naszej Grupy zawieramy umowy o przekazywaniu danych.



Spółki obsługujące nasze wewnętrzne systemy informatyczne Korzystamy z usług
renomowanych podmiotów trzecich, dostarczających lub wspierających nasze
systemy informatyczne. Mogą one mieć dostęp do Państwa danych osobowych w
zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Uznajemy, że możliwość korzystania z
usług uznanych dostawców zewnętrznych jest w naszym uzasadnionym interesie, aby
umożliwić nam posiadanie dobrze funkcjonujących systemów informatycznych i
rozwiązywanie wszelkich problemów z naszymi systemami informatycznymi.
Starannie rozważyliśmy nasze uzasadnione interesy w kontekście Państwa praw
wynikających z przepisów ochrony danych. Uważamy, że stanowi to proporcjonalne
wykorzystanie Państwa danych osobowych, ponieważ przekazujemy wyłącznie te
dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia świadczenia usług przez
obsługujące systemy podmioty zewnętrzne oraz aby zawrzeć z nimi umowy.



Spółka, z którą się łączymy lub do której przenosimy majątek przedsiębiorstwa: W
przypadku, gdy dokonamy sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa

albo połączenia z inną spółką, możemy przenieść zebrane dane osobowe, jak opisano
w niniejszej polityce, wraz z całym naszym majątkiem przedsiębiorstwa, na rzecz
nabywającej spółki albo spółki z którą się łączymy. Podstawą tych działań są nasze
uzasadnione interesy, aby być w stanie dokonać połączenia lub sprzedaży
przedsiębiorstwa. Starannie rozważyliśmy nasze uzasadnione interesy w kontekście
Państwa praw wynikających z przepisów ochrony danych. Uważamy, że stanowi to
proporcjonalne wykorzystanie Państwa danych osobowych, ponieważ przekazujemy
wyłącznie te dane osobowe, które umożliwią drugiej stronie podjęcie decyzji o
zawarciu transakcji, oraz zawrzemy wówczas umowę z tym podmiotem.


Podmioty, organizacje lub osoby fizyczne spoza naszej Grupy z powodów prawnych:
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, spółkom lub osobom
fizycznym spoza naszej Grupy, jeżeli będzie to bezwzględnie konieczne, aby
przestrzegać przepisów prawa, zasad, procedur prawnych lub wezwań organów
administracyjnych, które nas dotyczą. Podstawą prawną do takiego działania jest to, że
przekazywanie Państwa danych osobowych w ten sposób jest konieczne, abyśmy
mogli przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.



Podmioty, spółki lub osoby fizyczne spoza naszej Grupy w celu uzyskania porady:
Przekazujemy także Państwa dane osobowe naszym zewnętrznym profesjonalnym
doradcom, takim jak prawnicy lub księgowi, aby zasięgnąć porad dotyczących
postępowań przed sądami i trybunałami. Podstawą prawną takiego działania jest to, że
leży to w naszym uzasadnionym interesie jako przedsiębiorstwa, abyśmy mogli zdobyć
profesjonalne porady na temat problemów pojawiających się w ramach naszej
działalności. Starannie rozważyliśmy nasze uzasadnione interesy w kontekście
Państwa praw wynikających z przepisów ochrony danych. Uważamy, że stanowi to
proporcjonalne wykorzystanie Państwa danych osobowych, ponieważ mogą Państwo
rozsądnie oczekiwać, że będziemy potrzebowali przekazywać Państwa dane osobowe
naszym profesjonalnym doradcom, będziemy przekazywali wyłącznie dane
niezbędne, aby umożliwić naszym doradcom udzielenie porad na potrzeby
postępowań przed sądami i trybunałami oraz aby zawrzeć umowy z naszymi
doradcami.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA
TERYTORIUM EOG?
Przechowujemy Państwa dane osobowe w Polsce lub w krajach na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Będziemy przesyłać Państwa dane osobowe do krajów spoza EOG wyłącznie w następujących
przypadkach:




Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom Komatsu Mining Corp.,
Komatsu America Corp., Komatsu Limited spółkom z naszej Grupy oraz wszelkim ich
spółkom zależnym, jednostkom operacyjnym i oddziałom na całym świecie oraz
Gdy usługodawcy zewnętrzni, z którymi dzielimy się danymi osobowymi (zgodnie z
opisem powyżej), mają siedziby poza EOG, korzystają z usług wykonywanych poza
EOG lub przechowują dane osobowe poza EOG.

Kraje (spoza EOG), do których Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane lub w którym
można uzyskać do nich dostęp obejmują Stany Zjednoczone i Rosję.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych osobowych do państw spoza
EOG, prosimy o skontaktowanie się z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności
albo Kierownikiem ds. personalnych (dane kontaktowe znajdują się powyżej).
Przesyłamy Państwa dane osobowe do państw spoza EOG wyłącznie wtedy, gdy mamy do
tego podstawę prawną oraz do podmiotów, od których wymagamy, że będą spełniały normy
ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce. Nakładamy te wymagania poprzez
zawarcie umów o dzieleniu się danymi z odbiorcami Państwa danych osobowych mających
siedziby poza EOG, które są zgodne ze standardowymi klauzulami stosowanymi w UE i
dotyczącymi przesyłania danych osobowych.
W JAKI SPOSÓB
OSOBOWYCH?

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

PAŃSTWA

DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby uchronić Państwa dane osobowe przed
przypadkową utratą, wykorzystaniem lub uzyskaniem do nich dostępu w sposób
nieuprawniony, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych
osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które muszą
je poznać w konkretnym celu związanym z pracą. Będą oni przetwarzać Państwa dane
osobowe według naszych instrukcji oraz podlegać obowiązkowi zachowania poufności.
Wdrożyliśmy procedury reagowania na wszelkie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa
danych i powiadomimy Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o podejrzeniu
naruszenia, gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa.
JAKIE PRAWA
OSOBOWYCH?

PRZYSŁUGUJĄ

PAŃSTWU

W

ODNIESIENIU

DO

DANYCH

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli nie odpowiada Państwu sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych – dalsze
informacje znaleźć można na stronie internetowej UODO (www.uodo.gov.pl). Będziemy jednak
wdzięczni, jeżeli dadzą nam Państwo szansę odpowiedzieć na Państwa obawy, zanim zwrócą
się Państwo do UODO, a w takim przypadku prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z
naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności lub Kierownikiem ds. personalnych (dane
kontaktowe znajdują się powyżej). Wtedy będziemy się starać rozwiązać dany problem.
Mają Państwo szereg praw dotyczących Państwa danych osobowych, a mianowicie:


prawo do zapytania nas, jakie dotyczące Państwa dane osobowe są w naszym
posiadaniu i do zażądania od nas ich kopii;



prawo do wnioskowania o sprostowanie błędów w Państwa danych osobowych;



prawo do wnioskowania o sprawdzenie i wyjaśnienie Państwu naszego
uzasadnionego interesu;



prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych, gdy: (i) już nie
potrzebujemy Państwa danych osobowych; (ii) wycofają Państwo zgodę na
wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych, a my nie mamy żadnej
innej podstawy prawnej do przechowywania Państwa danych osobowych; (iii) po
złożeniu wniosku o sprawdzenie i wyjaśnienie naszego uzasadnionego interesu
okazało się, że tak naprawdę nie mamy takiego uzasadnionego interesu dla
naszych działań; (iv) nasze wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest

niezgodne z prawem; (v) zostaniemy zobowiązani do usunięcia Państwa danych
osobowych, aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych;


prawo do poproszenia nas o ograniczenie wykorzystywania przez nas Państwa
danych osobowych, gdy: (i) sądzą Państwo, że dotyczące Państwa dane
osobowe są niepoprawne, abyśmy mogli sprawdzić, czy są poprawne; (ii) nasze
wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale
wolą Państwo, abyśmy przestali wykorzystywać Państwa dane osobowe, niż
usunąć je; (iii) już nie potrzebujemy Państwa danych osobowych, ale potrzebują
Państwo, abyśmy je przechowywali w celu zapewnienia Państwu możliwości
egzekwowania pewnych praw wynikających z przepisów; (iv) po złożeniu
wniosku o sprawdzenie i wyjaśnienie naszego uzasadnionego interesu, abyśmy
mogli sprawdzić, czy naprawdę mamy ważny uzasadniony interes dla naszych
działań; oraz



prawo do wnioskowania o przesłanie Państwa danych osobowych w pewnych
okolicznościach.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swych danych osobowych, sprawdzić je,
zweryfikować, poprawić lub wnioskować o ich usunięcie, wyrazić sprzeciw wobec ich
przetwarzania albo poprosić o przesłanie ich kopii do innego podmiotu, prosimy o
skontaktowanie się z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności albo Kierownikiem
ds. personalnych (dane kontaktowe znajdują się powyżej).
W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA POINFORMUJE PAŃSTWA O ZMIANACH NINIEJSZEJ
INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza informacja o ochronie danych osobowych jest regularnie przeglądana. Wszelkie zmiany
wprowadzone przez nas do tej informacji o polityce prywatności będą zamieszczone na
niniejszej stronie, a wszelkie zmiany, które będą mieć wpływ na Państwa lub sposób
wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to właściwe, będą
Państwu zasygnalizowane w wiadomości email.
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych
osobowych lub sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o
skontaktowanie się z naszym Lokalnym Inspektorem Ochrony Prywatności albo naszym
Kierownikiem ds. personalnych (dane kontaktowe znajdują się powyżej).

