Dzień dobry,
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), informujemy, że od momentu wysłania przez Ciebie CV lub
danych osobowych/kontaktowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu aktywnego udziału w
aktualnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę – odpowiednio: EY Global Services
(Poland) Sp. z o.o. we Wrocławiu lub EY GDS (CS) POLAND Sp. z o.o. w Warszawie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Jeśli wraz z przesłanym przez Ciebie CV lub danymi osobowymi/kontaktowymi wyraziłeś dobrowolną
zgodę wobec odpowiednio: EY Global Services (Poland) Sp. z o.o. we Wrocławiu lub EY GDS (CS) POLAND
Sp. z o.o. w Warszawie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych
procesach rekrutacyjnych w/w spółek, to będziemy przekazywać drogą elektroniczną na wskazany przez
Ciebie adres elektroniczny informacje dotyczące tych procesów rekrutacyjnych.
Obowiązek informacyjny
Administratorem Twoich danych osobowych są odpowiednie spółki EY Global Delivery Services. Dane
kontaktowe spółek są następujące:
• EY GLOBAL SERVICES (POLAND) Sp. z o. o., ul. Sucha 2, 50-086 Wrocław,
• EY GDS (CS) POLAND Sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
•

przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z
zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy, tj. w celach niezbędnych do podjęcia
działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualną realizacją tej umowy
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6
ust. 1 pkt c RODO);

•

zgody w przypadku (i) innych danych osobowych niż te, których możemy wymagać w celu rekrutacji
na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z innymi
postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazałeś swoje pierwsze zgłoszenie
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych
przypadkach, gdy poprosimy Ciebie o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazisz dobrowolnie zgodę
na przetwarzanie danych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych
w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W
przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaniesz poinformowany/a o
skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.

Przewarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe zawarte w przesłanym CV bądź
dane osobowe przesłane w wiadomości.
Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające
spółkę – odpowiednio: EY Global Services (Poland) Sp. z o.o. lub EY GDS (CS) POLAND Sp. z o.o. w jej
biznesowej działalności, tj. podmioty z naszej grupy kapitałowej; zewnętrzni dostawcy usług (np.
dostawcy usług IT, oprogramowania oraz wsparcia, firmy świadczące usługi archiwizacji, dostawcy
usług kurierskich i logistycznych); księgowi, doradcy prawni, audytorzy, a także organy administracji
oraz sądy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział lub –
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych lub na przetwarzanie
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania zgody (w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania).
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania
Twoich danych osobowych.
W przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz
skontaktować się z inspektorem ochrony danych: gdsdataprotection@gds.ev.com.

Dodatkowo informujemy, że decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu
rekrutacji nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.
Informujemy też, że nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Dostarczanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z
nią dalszych działań.
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