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POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH 

UBIEGAJĄCY SIĘ O PRACĘ 

POWITANIE 

Szanowny kandydacie do pracy, za pomocą niniejszego powiadomienia chcielibyśmy wyjaśnić, jak i 

w jakich celach będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w związku z Pana/Pani 

podaniem o pracę oraz poinformować jakie opcje i prawa przysługują Państwu w tej kwestii. 

KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Lafarge Cement S.A. z siedzibą Małogoszczu, ul. Warszawska 110 („Spółka") do którego wysłali 

Państwo swoje podanie o pracę będzie administratorem przede wszystkim odpowiedzialnym za 

Państwa dane osobowe. Ponadto, inne spółki zrzeszone z Lafarge Cement S.A. , tj. Lafarge 

Kruszywa i Beton sp z o.o., Geocycle sp z o.o., LH Engineering sp z o.o., Yeoman Poland sp z 

o.o.,  KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 

Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o., Contractor Sp. 

z o.o. działając jako współadministratorzy mogą kontrolować Państwa dane osobowe w takim 

zakresie, w jakim jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem by udostępniać im Państwa 

dane osobowe w celach opisanych poniżej. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty grupy 

Lafarge Cement S.A.  na świecie.  

Do jakich celów wykorzystujemy państwa dane osobowe? 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami związanymi z Państwa 

podaniem o pracę, w szczególności w następujących celach 

Dozwolone cele: 

 Rozpatrzenie Państwa wniosku, w tym przegląd i analiza Państwa kwalifikacji i umiejętności 

oraz rozważenie Państwa przydatności do oferty pracy, o którą się Państwo ubiegają, 

komunikacja z Państwem, prowadzenie ośrodków oceny i wszelkich innych środków 

ewaluacji, zwrot poniesionych kosztów i organizacja wszelkich wymaganych podróży; 

 Cele organizacyjne, w tym planowanie, kontrolowanie, założenia budżetowe, analiza 

porównawcza i restrukturyzacja; 

 Cele bezpieczeństwa, w tym utrzymanie i ochrona naszej własności, zapewnienie ochrony i 

bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i obiektów oraz kontrola dostępu do nich, do 

systemów informatycznych i komunikacyjnych, platform oraz zabezpieczonych stron 

internetowych i aplikacji stron internetowych oraz innych systemów lub urządzeń (włącznie 

z monitorowaniem za pomocą kamer lub innych środków nadzoru), badanie, zapobieganie i 

wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw, kradzieży lub innych działań 

przestępczych lub szkodliwych; 

 Do celów dokumentacji prawnej, w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem sporządzenia 

i przechowywania dokumentów oraz dokumentacji prawnej (takim, jak obowiązek 

prowadzenia ewidencji); 

 Cel zgodności organizacyjnej, w szczególności monitorowanie i ocena zgodności z naszymi 

zasadami i standardami; Zgodność z przepisami, zapewnienie wypełnienia naszych 

obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w dowolnym miejscu na świecie, 

włącznie ze składaniem sprawozdań lub poddawaniem się kontrolom wykonywanym przez 

krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, organy ścigania lub organy giełdowe, co 

może obejmować przeprowadzenie kontroli referencji, kontroli historii działań, kontroli 

rejestrów publicznych, kontroli konfliktów, kontroli kredytowej, kontroli rejestrów karnych 
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(gdzie stosowne) oraz innych kompleksowych badań rzetelności wymaganych zgodnie z 

obowiązującym prawem i przepisami; 

 Ogólna zgodność z prawem, zapewnienie obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, 

takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. na 

mocy prawa antymonopolowego, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i przepisów 

dotyczących embarga, przepisów zapobiegających łapówkarstwu i korupcji oraz przepisów 

wewnętrznych, lub by zapobiegać przestępstwom urzędniczym albo praniu brudnych 

pieniędzy), co może obejmować sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i 

identyfikacyjnych na stosownych listach sankcjonowanych stron oraz skontaktowanie się z 

Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości w przypadku potencjalnego 

dopasowania lub zarejestrowanie Państwa interakcji ze stronami trzecimi, co może być 

istotne dla celów ochrony konkurencji oraz  

 Spory i egzekwowanie roszczeń, w tym wspieranie nas w załatwianiu i rozwiązywaniu 

sporów, przestrzeganiu nakazów sądów, władz lub innych organów publicznych, 

egzekwowaniu umów handlowych i wykazywaniu zasadności, wnoszeniu lub obronie 

roszczeń. 

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa 

dane osobowe także do następujących celów: 

 Wprowadzenie Państwa do bazy danych ubiegających się o pracę, aby dostarczać drogą 

mailową, telefoniczną lub innymi kanałami komunikacyjnymi, które pozwolili nam Państwo 

używać, informacji o szansach zdobycia atrakcyjnej pracy w Lafarge Cement S.A. oraz 

przechowywanie i przetwarzanie i udostępnianie w tym celu podmiotom zrzeszonym w 

Grupie Lafarge Cement S.A.   wszelkich danych osobowych złożonych w Państwa podaniu. 

 Wysyłanie informacji i aktualności dotyczących Lafarge Cement S.A. , za pomocą maili 

zawierających najświeższe wiadomości o produktach i usługach, aktualnościach, anonsach i 

zaproszeniach do uczestnictwa w programach, ankietach konsumenckich czy innych 

imprezach wysyłanych przez Lafarge Cement S.A. , włącznie z podmiotami zrzeszonymi 

(patrz powyżej). 

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek 

automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. 

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 

Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W zależności od powyższych 

Dozwolonych Celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest 

niezbędne do rozpatrzenia Państwa podania o pracę, realizacji zlecenia lub innej umowy z Lafarge 

Cement S.A.  lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. prowadzenia 

ewidencji na potrzeby funduszu emerytalnego lub do celów podatkowych) albo jest niezbędne do 

celów naszego uzasadnionego interesu, lub tych odbiorców będących stronami trzecimi, którzy 

otrzymają Państwa dane osobowe, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub 

podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na 

Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona. 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY? 

O ile nie uzgodniono inaczej, będziemy zbierać tylko dane osobowe, które są wymagane w związku 

z Państwa podaniem o pracę do powyższych celów. Obejmuje to wszelkie informacje, które są nam 

bezpośrednio przekazywane w Państwa podaniu i inne informacje wyprowadzone z takich 

zebranych danych, lub inaczej zebrane lub wygenerowane w toku Państwa procesu rekrutacji. 

Zazwyczaj obejmuje to następujące kategorie danych: 

 Dane osobowe takie jak adres, imię i nazwisko, adres, data urodzenia, stan cywilny, dane 

kontaktowe w nagłych przypadkach, kraj zamieszkania, numer ubezpieczenia społecznego, 
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poprzednie lub oczekiwane wynagrodzenie, dane bankowe, dane dotyczące ubezpieczenia 

społecznego i podatków; 

 Dane zawodowe takie, jak dane kontaktowe do poprzedniego miejsca pracy, stanowisko i 

dane dotyczące kariery zawodowej, CV, szczegóły dotyczące kwalifikacji, odpowiedniego 

doświadczenia i umiejętności; 

 Dokumentacja identyfikacyjna taka, jak kopia paszportu, prawa jazdy, krajowego lub 

służbowego dowodu tożsamości lub innych dokumentów (co może obejmować fotografie 

złożone przez Państwa); 

 Dalsze informacje związane z podaniem o pracę, takie jak dane potrzebne do zwrotu 

kosztów, centra oceny lub inne oceny wydajności, sprawdzanie referencji, informacji 

kredytowych i danych historycznych; 

 Dane dotyczące Państwa dostępu i korzystania z naszych systemów, obiektów i 

pomieszczeń, w tym danych wygenerowanych z naszych kamer monitoringu, GPS, 

monitorowania i logowania się, gdy korzystają Państwo z naszych systemów 

komunikacyjnych i IT oraz innych środków nadzoru;  

 Dane odnoszące się do działań związanych z zapewnieniem zgodności z prawem lub przez 

nie wygenerowane, w tym przez przeprowadzenie kontroli referencji, kontroli historii działań, 

kontroli rejestrów publicznych, kontroli konfliktów, kontroli kredytowej, kontroli rejestrów 

karnych (gdzie stosowne) oraz innych kompleksowych badań rzetelności, zapisów lub 

sprawozdań wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, jak też przez 

badania zgodności z prawem; 

 Dane odnoszące się do sporów i roszczeń egzekucyjnych, włącznie z danymi odnoszącymi 

się do postępowań, sporów, negocjacji, oświadczeń, pism procesowych lub innej powiązanej 

korespondencji lub czynności; 

 Inne dane osobowe uzyskane lub wygenerowane poprzez realizację powyższych 

Dozwolonych Celów. 

 Szczególne kategorie danych osobowych. W przypadku, gdy jest to wymagane w 

powyższych Dozwolonych Celach i tylko tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone 

zgodnie z obowiązującym prawem, lub w przypadku, gdy wyraźnie wyrazili Państwo na to 

zgodę, możemy poprosić o dane dotyczące Państwa zdrowia lub niepełnosprawności (np. w 

celu przestrzegania ustawowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy lub 

ubezpieczeń), dane biometryczne (np. do celów kontroli dostępu lub bezpieczeństwa) albo 

dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne (np. do celów dywersyfikacji) lub 

przekonania religijne (np. na potrzeby podatku kościelnego). 

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE? 

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa, w trakcie 

współpracy w czasie rozpatrywania Państwa podania, np., gdy Państwo wypełniają ankiety dla 

kandydatów do pracy, odwiedzają nasz intranet, naszą stronę internetową lub inne formy 

komunikacji albo platformy dotyczące zatrudnienia oraz gdy kontaktują się Państwo z nami w 

sprawie swojego podania o pracę. Ponadto, będziemy generować dane osobowe dotyczące 

Państwa w czasie rozpatrywania Państwa podania na potrzeby Dozwolonych Celów (np. zwrot 

kosztów, centra oceny lub inne oceny wydajności, zapis i monitorowanie Państwa wejść 

i korzystania z naszych pomieszczeń, urządzeń oraz systemów komunikacyjnych i informatycznych. 

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z 

najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, 

aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. 
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Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by 

chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. 

Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe: 

 Spółkom zrzeszonym z nami w grupie Lafarge Cement S.A. na całym świecie, jeżeli jest to 

dozwolone zgodnie z prawem w zakresie niezbędnym do realizacji Dozwolonych Celów lub, 

gdy Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę. W takich przypadkach, te podmioty będą 

następnie wykorzystywały dane osobowe do tych samych celów i na takich samych 

warunkach, jak te opisane w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych Stronom 

trzecim, które przetwarzają Państwa dane osobowe we własnym imieniu, ale w związku z 

usługą świadczoną nam lub Państwu w naszym imieniu w Dozwolonych Celach (takim, jak 

świadczący usługi sprawdzania danych lub strony trzecie, do których zwracamy się o 

referencje). 

 Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Grupą 

Lafarge Cement S.A., w kraju lub zagranicą (np. wspólne centra usług, firmy wyliczające 

płace i inni usługodawcy, w tym usługi w chmurze) poinstruowanym przez nas by 

przetwarzać dane osobowe w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z 

naszymi instrukcjami. Lafarge Cement S.A. zachowa kontrolę i pozostanie w pełni 

odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, 

których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa 

danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców. 

 Wszelkim organom publicznym lub rządowym, takim jak organy regulacyjne lub 

wykonawcze, prawnikom albo sądom, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo 

lub inne regulacje albo na ich wniosek, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do 

spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony 

roszczeń. 

 W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo 

nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące 

prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy 

będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych. 

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Lafarge Cement S.A.  jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie. W toku prowadzenia 

działalności gospodarczej, możemy przekazywać Państwa dane osobowe również odbiorcom w 

krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”), w których obowiązujące 

prawo nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony, co prawo w Państwa ojczyźnie. Gdy 

będziemy to robić, będziemy działać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony 

danych osobowych i zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, by zapewnić bezpieczeństwo i 

integralność Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie unijnych 

Standardowych Klauzuli Umownych, które są dostępne tutaj Standard ContractualClauses 

(Controller to Controller Transfers - Set II) in the Annex to the EuropeanCommissionDecision of 

December 27, 2004 i tutaj Standard ContractualClauses (Processors) in the Annex to the 

EuropeanCommissionDecision of February 5, 2010. Mogą się Państwo z nami kontaktować w 

każdej chwili, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych, jeżeli pragną Państwo 

uzyskać więcej informacji na temat takich zabezpieczeń. 

Nie będziemy podejmować jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzyć 

profili z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
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PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać dostępu do danych 

osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii 

Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości 

wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Proszę zapoznać się z artykułami 15-22 

ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), aby uzyskać szczegółowe informacje 

na temat swoich praw w zakresie ochrony danych. 

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie na dane kontaktowe 

podane poniżej opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i 

nazwiska oraz daty urodzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość. Możemy poprosić o dodatkowy 

dowód tożsamości, aby ochronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie 

rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki 

sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie. 

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę 

wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na 

praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania 

zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego 

przetwarzania. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas 

traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając 

z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo 

usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe 

niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych 

w swoim kraju. Na przykład, dla osób z Wielkiej Brytanii, można skontaktować się z Information 

Commissioners Office poprzez ich stronę internetową (www.ico.gov.uk). 

CZY WYMAGANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH? 

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie. Jednakże, w 

pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani do gromadzenia pewnych danych osobowych lub 

Lafarge Cement S.A.  nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na 

przykład, te dane osobowe są wymagane do przeprowadzenia wymaganego prawem sprawdzenia 

zgodności lub dostarczenia wymaganych przez prawo dowodów odbycia szkoleń i zdobycia 

kwalifikacji. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, 

możemy nie być w stanie prawidłowo rozpatrzeć Państwa podania, przydzielić Państwu pewnych 

zadań lub zezwolić na udział w niektórych czynnościach lub usługach oferowanych w związku z 

Państwa wnioskiem. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania 

ich do Dozwolonych Celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy 

zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób 

uprawnieni by to robić. W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to 

konieczne, by Lafarge Cement S.A.  mógł dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, 

do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych 

roszczeń. Standardowy czas przechowywania Państwa danych osobowych to 6 miesięcy. 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI DANYCH 

Niniejsza Informacja dotycząca prywatności danych była ostatnio aktualizowana w kwietniu 2018 

roku. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i korygowania niniejszej 

http://www.ico.gov.uk/
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Informacji dotyczącej prywatności danych, aby odzwierciedlała zmiany w sposobie, w jakim 

wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub zmiany w wymogach prawnych. Wszelkie zmienione 

Informacje o prywatności danych obowiązują od daty ich opublikowania w naszym intranecie lub 

udostępnienia ich Państwu w inny sposób. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw lub mają konkretne prośby 

dotyczące swoich danych osobowych proszę skontaktować się z naszym Działem rekrutacji,  pod 

adresem hr.pl.tech@lafargeholcim.com. 

* * * * * 


