Kliknij tutaj aby przeczytać warunki korzystania z witryny. Kliknij tutaj aby przeczytać naszą polityke dotyczącą
ciasteczek (cookies).
Aby przeczytać angielską wersj Informacji o ochronie prywatności kliknij tutaj. Aby przeczytać Informację o
ochronie prywatności w innym języku kliknij tutaj.

Informacja o ochronie prywatności podczas rekrutacji
W BAT dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność naszych kandydatów i użytkowników
niniejszego serwisu eRecruitment („Serwis”). Pragniemy zapewnić jego użytkownikom pełne
bezpieczeństwo. Dopilnujemy, aby informacje przekazane nam za pośrednictwem Serwisu były
wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i uczciwego postępowania w zakresie ochrony Państwa praw
i wolności, w tym prawa do prywatności.
Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, gdyż stanowi on naszą „Informację o ochronie
prywatności”, w której opisano, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, i ma zastosowanie
do wszystkich osób fizycznych rejestrujących się jako użytkownicy Serwisu.
Na potrzeby niniejszej Informacji o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa
o ochronie danych (w tym m.in. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE)
2016/679) („RODO”), administratorem danych i spółką odpowiedzialną za Państwa dane osobowe
przekazane przez Państwa będzie początkowo British-American Tobacco (Holdings) Limited z siedzibą
pod adresem Globe House, 4 Temple Place, Londyn WC2R 2PG. Gdy będą Państwo ubiegać się o konkretne
stanowisko, Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi prawnemu wskazanemu
w specyfikacji stanowiska, który wówczas stanie się 'drugim' administratorem Państwa danych
osobowych przekazanych przed złożeniem podania o pracę oraz jedynym administratorem wszystkich
danych osobowych przekazanych później w związku z tym podaniem. W niniejszej Informacji o ochronie
prywatności każdego administratora danych określamy jako („BAT” lub „my” w odpowiedniej formie).
Szczegółowe informacje o każdym podmiocie prawnym BAT są dostępne w Serwisie tutaj.
Treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności może okresowo ulegać zmianie. Prosimy o odwiedzanie
naszego serwisu w celu uzyskania aktualnych informacji, ponieważ to w nim publikowane będą wszelkie
zmiany.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymś z elementów przedstawionych w niniejszej Informacji o ochronie
prywatności, mogą Państwu przysługiwać prawa, które w stosownych przypadkach omówiliśmy poniżej.

Gromadzone przez nas informacje o odwiedzających Serwis
BAT będzie gromadzić, wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe odwiedzających w celu przekazania
informacji o ofertach pracy (jeżeli podczas rejestracji wybrano otrzymywanie takich informacji)
i postępowaniach rekrutacyjnych w BAT, które mogą zainteresować odwiedzającego. Na potrzeby
rekrutacji możemy również udostępniać dane osobowe odwiedzającego innym podmiotom z grupy
kapitałowej BAT działającym na całym świecie.
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W zależności od okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów gromadzimy
wszystkie lub niektóre z następujących informacji z przyczyn opisanych w niniejszej Informacji o ochronie
prywatności:
• Imię i nazwisko;
• Dane kontaktowe;
• Adres zamieszkania;
• Informacje historyczne, tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zawód; oraz
• Dodatkowe informacje, które odwiedzający zdecyduje się przekazać.
Powyższa lista wskazuje
od odwiedzających.

niektóre

spośród danych osobowych, które

możemy

gromadzić

•

Niektóre dane osobowe gromadzimy dlatego, że są one potrzebne do wypełnienia naszych
obowiązków względem odwiedzających lub osób trzecich. Na przykład aby przekazywać
informacje o ofertach pracy i postępowaniu rekrutacyjnym w BAT musimy uzyskać adres e-mail,
imię i nazwisko oraz kraj odwiedzającego, byśmy mogli zrealizować taki wniosek. Innych
informacji możemy po prostu potrzebować, by zapewnić sprawną obsługę odwiedzających,
np. gdy kontaktujemy się z nimi w celu zorganizowania kolejnych czynności w trakcie rekrutacji.

•

W zależności od rodzaju danych osobowych, o których mowa, oraz podstaw, na jakich możemy je
przetwarzać, jeżeli odwiedzający odmówi przekazania danych, możemy nie być w stanie
zrealizować danego wniosku. Na przykład jeśli nie otrzymamy danych kontaktowych, nie
będziemy mogli informować odwiedzającego o postępach rekrutacji.

•

Aby przetwarzać dane osobowe odwiedzającego, musimy mieć ku temu zgodą z prawem
podstawę. Aby uzyskać informacje na temat podstaw prawnych, na których się opieramy,
by wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe odwiedzających, prosimy zapoznać się z częścią
„Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych odwiedzającego serwis” poniżej.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe odwiedzającego?
Istnieją trzy główne sposoby gromadzenia przez nas danych osobowych odwiedzającego serwis:
1.
2.
3.

Dane osobowe są uzyskiwane od odwiedzającego;
Dane osobowe są uzyskiwane z innych źródeł; oraz
Dane osobowe są gromadzone przez nas automatycznie.

Dane osobowe, które otrzymujemy od odwiedzającego:
Odwiedzający może udostępnić nam swoje dane na wiele sposobów. Oto one:
•
Rejestracja na tej stronie rekrutacyjnej (np. aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem);
•
Samodzielny kontakt ze strony odwiedzającego, zazwyczaj przez telefon, e-mail lub poprzez media
społecznościowe; oraz/lub
•
Kontakt z naszej strony z naszej strony, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
– odwiedzający może przekazać nam informacje w trakcie takiej komunikacji.
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Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł
Możemy potrzebować uzyskać więcej informacji na temat odwiedzającego z innych źródeł, w tym ogólnie
od osób trzecich. Na przykład za zgodą odwiedzającego możemy otrzymać informacje o odwiedzającym
od organizacji wskazanych przez niego jako źródło referencji zawodowych, takich jak poprzedni
pracodawca.
Ponadto jeśli odwiedzający wybrał złożenie podania lub przekazanie informacji za pośrednictwem
Facebooka lub innego serwisu społecznościowego, zaimportujemy potrzebne informacje z konta
odwiedzającego w serwisie społecznościowym i włączymy je do jego profilu. Niniejsza Informacja
o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tego Serwisu. W celu uzyskania informacji o obsłudze
i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez serwis społecznościowy wykorzystany do przekazania
swoich informacji należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności udostępnioną przez ten serwis
społecznościowy.
Dane osobowe gromadzone automatycznie
W momencie odwiedzenia Serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP komputera,
z którego odwiedzający łączy się z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej,
rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platforma. Wykorzystujemy te informacje
na potrzeby sprawozdawczości statystycznej i nie wiążemy ich z żadną konkretną osobą.
BAT nie będzie świadomie gromadzić żadnych informacji o zarejestrowanych użytkownikach Serwisu,
którzy nie ukończyli osiemnastu lat. Jeżeli BAT poweźmie wiadomość, że osoba niepełnoletnia udostępniła
jakiekolwiek informacje, zostaną one natychmiast usunięte z zasobów BAT.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe odwiedzających Serwis?
Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe odwiedzającego z wielu powodów, w tym:
•

by móc odpowiedzieć na wszelkie zapytania i skontaktować się z odwiedzającym,
gdy odwiedzający tego zażąda,

•

by przechowywać dane odwiedzającego (i aktualizować je w razie potrzeby) w naszej bazie danych
oraz by umożliwić odwiedzającemu złożenia CV do ogólnych celów rekrutacji,

•

by umożliwić odwiedzającemu ubieganie się o konkretne stanowiska lub otrzymywanie informacji
o dostępnych stanowiskach,

•

by móc kontaktować się z odwiedzającym w związku z ofertami pracy lub odpowiadać na wszelkie
przekazane przez niego pytania,

•

by ocenić kwalifikacje odwiedzającego pod kątem danego stanowiska lub zadania,

•

by weryfikować otrzymane przez nas informacje z wykorzystaniem zasobów stron trzecich (takie
jak oceny psychometryczne czy testy umiejętności) lub poprzez zapytania o informacje
(np. referencje, kwalifikacje i ewentualnie karalność, w odpowiednim zakresie i zgodnie
z lokalnymi przepisami prawa),

•

w ramach badań, które prowadzimy na potrzeby statystyczne,

3

•

by administrować naszą stroną na potrzeby wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania
problemów, analizy danych, wykonywania testów, realizacji badań, a także na potrzeby statystyk
i ankiet,

•

by zapewnić skuteczne działanie dostarczanego przez nas oprogramowania i usług IT
(w tym odtwarzania awaryjnego),

•

z innych powodów za zgodą odwiedzającego.

Komu udostępniamy dane odwiedzającego serwis?
Dane osobowe odwiedzającego serwis będziemy udostępniać głównie po to, by mieć pewność,
że przekazujemy odwiedzającemu najbardziej odpowiednie i aktualne informacje, treści i informacje
o wydarzeniach, lub by móc bardzo szybko i sprawnie odpowiadać na wszelkie zapytania. O ile
odwiedzający nie określi inaczej, możemy udostępniać jego dane następującym grupom:
o

Wszelkim podmiotom z grupy BAT. Jak wskazano w niniejszej Informacji o ochronie
prywatności, dane osobowe odwiedzających Serwis zostaną udostępnione jednostce BAT
odpowiedzialnej za stanowisko, o które odwiedzający się ubiega. Można ubiegać się
jednocześnie o wiele różnych stanowisk. W zależności od wybranego stanowiska, o które
ubiega się odwiedzający, jego dane osobowe mogą zostać przekazane w tym celu
w obrębie lub na zewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umożliwić
kontynuację lokalnej rekrutacji z udziałem odwiedzającego na całym świecie.

o

Organom podatkowym, kontrolującym lub innym organom, gdy mamy przekonanie,
że jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji do
ujawnienia tych danych (np. w ramach odpowiedzi na wniosek wystosowany przez organy
podatkowe lub w związku z planowanym postępowaniem sądowym) lub w celu
zapobiegania oszustwom lub w celu wyegzekwowania lub ochrony praw i własności
British American Tobacco lub jej spółek zależnych lub w celu ochrony bezpieczeństwa
osobistego pracowników British American Tobacco, jej zewnętrznych pośredników lub
członków społeczeństwa;

o

Zewnętrznym usługodawcom, którzy wykonują w naszym imieniu różne funkcje (w tym
lokalnym doradcom rekrutacyjnym, dostawcom usług poczty elektronicznej i zawodowym
doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i księgowi, specjaliści ds. wsparcia technicznego
i konsultanci ds. IT, którzy wykonują testy i prace rozwojowe na naszych systemach
technologicznych), zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu, z którymi
zawarliśmy odpowiednie umowy o powierzeniu przetwarzania danych (lub podobnej
ochronie);

o

Jeżeli podmiot BAT połączy się z innym podmiotem lub spółką lub zostanie przez taki
podmiot lub spółkę przejęty w przyszłości, możemy udostępnić dane osobowe
odwiedzającego nowym właścicielom takiego podmiotu lub spółki (i powiadomić
odwiedzającego o takim ujawnieniu); oraz

o

Mogą zaistnieć okoliczności, w których – ze względów strategicznych lub z innych
powodów biznesowych – British American Tobacco zdecyduje się sprzedać, kupić,
połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoje przedsiębiorstwa w określonych
krajach. W ramach takiej transakcji może dojść do ujawnienia danych osobowych na rzecz
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potencjalnego lub faktycznego nabywcy lub otrzymania takich danych od zbywającego.
Zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami British American Tobacco dąży do zapewnienia
odpowiedniej ochrony danych osobowych w tego typu transakcjach.
Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie obracamy danymi odwiedzającego z osobami trzecimi dla
celów marketingowych lub promocyjnych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe odwiedzającego?
Danych osobowych odwiedzającego nie będziemy przechowywać dłużej niż będzie to konieczne do
realizacji celów, dla których te dane gromadzimy. W razie nieuzyskania zatrudnienia możemy za zgodą
kandydata zachować dane i CV kandydata, dzięki czemu informacje o nim będą dostępne w jego profilu.
Użytkownik może usunąć swój profil i wyrejestrować się w każdej chwili.
Ponadto prawo może wymagać od nas zachowania danych użytkownika, np. na wypadek potencjalnych
roszczeń dotyczących zapewnienia równych szans. Jeżeli w danej jurysdykcji podlegamy wymogowi
regulacyjnemu lub prawnemu, który zobowiązuje nas do przechowywania danych przez określony czas,
spełnimy te wymogi regulacyjne dotyczące zachowania tych danych.

Jak chronimy dane osobowe odwiedzającego serwis?
Dokładamy starań, by chronić dane odwiedzającego. Dlatego wprowadzamy odpowiednie środki mające
na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych odwiedzającego
i niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych.
Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich uzasadnionych i odpowiednich kroków, by chronić
znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub
nieuprawnionym dostępem. Czynimy to dzięki szeregu odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, w tym środkom w zakresie szyfrowania i planom dotyczącym odtwarzania awaryjnego.
Niestety zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem danych wszelkimi kanałami internetowymi.
Odwiedzający przesyła dane za pośrednictwem Internetu wyłącznie na swoje własne ryzyko. Choć
dołożymy wszelkich starań, by chronić dane osobowe odwiedzającego, nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa danych odwiedzającego przesyłanych przez Internet i nie zapewniamy bezpieczeństwa
żadnych informacji, w tym danych osobowych, które odwiedzający przesyła nam przez Internet.
Prosimy o niezwłoczną informację jeżeli odwiedzający podejrzewa, że doszło do niewłaściwego
wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do jego danych osobowych. W pierwszej kolejności
prosimy o zgłaszanie wątpliwości poprzez kontakt z nami (z wykorzystaniem informacji podanych poniżej)
lub korzystając z formularza Skontaktuj się z nami znajdującego się w naszym serwisie. Po zbadaniu sprawy
skontaktujemy się z Państwem możliwie najszybciej, by poinformować o dalszych krokach.

Prawa odwiedzającego
Odwiedzającemu przysługuje wiele praw w związku z danymi, jakie na jego temat posiadamy. Zostały one
przedstawione poniżej.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
To prawo umożliwia wyłączenie się z podlegania decyzjom opierającym się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują skutki prawne wiążące
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odwiedzającego lub wpływają na niego w podobny sposób. Jeżeli w trakcie rekrutacji pojawi się prośba
o wypełnienie testów, ich wyniki zostaną zapisane i możemy skorzystać z procesów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, jednak BAT nie podejmuje decyzji rekrutacyjnych lub o zatrudnieniu wyłącznie
w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Prawo do sprzeciwu
Odwiedzający ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych jeżeli dane te są przez nas
przetwarzane z jednej z następujących przyczyn:
•

mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (więcej informacji w pkt. 10 poniżej);

•

przetwarzamy dane dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Wstrzymamy takie przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie wykazać ważną prawnie uzasadnioną
podstawę przetwarzania mającą nadrzędny charakter wobec interesów odwiedzającego albo jeżeli
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli uzyskaliśmy zgodę odwiedzającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
konkretnych działań, odwiedzający może wycofać swoją zgodę w każdym czasie, po czym nie będziemy
już wykorzystywać jego danych do tego celu, o ile nie uznamy, że istnieje inna podstawa prawna
uzasadniająca dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu, w którym to przypadku odwiedzający
zostanie poinformowany o zaistnieniu takich okoliczności.

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych
Odwiedzający może w każdym czasie zwrócić się z wnioskiem o przekazanie kopii danych, które na jego
temat posiadamy i zażądać ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Na wniosek odpowiemy w terminie
jednego miesiąca. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Możemy poprosić o przedstawienie dowodu
tożsamości w celu weryfikacji wniosku. Jeżeli udzielimy odwiedzającemu dostępu do danych, które na
jego temat posiadamy, nie będziemy z tego tytułu pobierać żadnych opłat, chyba że będzie to dozwolone
na mocy prawa. Jeżeli odwiedzający zażąda wydania dalszych kopii danych, możemy obciążyć
odwiedzającego uzasadnionymi kosztami administracyjnymi. W dozwolonych prawem przypadkach
możemy odmówić realizacji wniosku złożonego przez odwiedzającego. Jeżeli odmówimy realizacji takiego
wniosku, będzie to zawsze miało miejsce z podaniem przyczyn odmowy.

Prawo do usunięcia danych
Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie danych osobowych
w określonych okolicznościach. Zasadniczo prawo to przysługuje wtedy, gdy:
•

dane nie są już niezbędne;

•

odwiedzający wycofał swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych i nie mamy innego
ważnego powodu dalszego przetwarzania danych (jeżeli przetwarzanie jest prowadzone na
podstawie zgody);

•

dane były przetwarzane bezprawnie;

•

usunięcie danych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań przewidzianych prawem; lub

•

odwiedzający sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia
nadrzędnej podstawy uzasadniającej dalsze przetwarzanie danych.
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Prawo do odmowy zastosowania się do wniosku odwiedzającego o usunięcie danych będzie nam
przysługiwać w ograniczonym zakresie i zawsze będziemy informować o przyczynach takiej odmowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach odwiedzający ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie
przetwarzania jego danych osobowych. Na przykład wtedy, gdy kwestionuje poprawność jego danych
osobowych, które posiadamy lub sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na
potrzeby realizacji naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe
odwiedzającego osobom trzecim, powiadomimy te osoby o ograniczeniu przetwarzania, o ile nie będzie
to niemożliwe lub nie będzie wymagać nieproporcjonalnego wysiłku. Powiadomimy odwiedzającego
z wyprzedzeniem o zniesieniu ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych
Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o sprostowania nieprawidłowych lub
niepełnych danych osobowych, które na jego temat posiadamy. Jeżeli udostępniliśmy takie dane osobowe
osobom trzecim, powiadomimy te osoby o sprostowaniu, o ile nie będzie to niemożliwe lub nie będzie
wymagać nieproporcjonalnego wysiłku. Odwiedzający może również zwrócić się z wnioskiem
o przekazanie danych osób trzecich, którym udostępniliśmy jego nieprawidłowe lub niepełne dane
osobowe. Jeśli uznamy za zasadne, by odmówić realizacji wniosku odwiedzającego, przedstawimy
powody, dla których podjęliśmy taką decyzję.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli odwiedzający tak zdecyduje, przysługuje mu prawo do przenoszenia jego danych osobowych między
usługodawcami. W praktyce oznacza to, że odwiedzający może bez żadnych przeszkód przenieść swoje
dane będące w naszym posiadaniu do osoby trzeciej. Aby umożliwić odwiedzającemu dokonanie tej
czynności, przekażemy mu jego dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, tak by odwiedzający mógł te dane przenieść. Możemy również bezpośrednio przenieść
dane w imieniu odwiedzającego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Odwiedzający zawsze ma prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy albo
miejsce rzekomego naruszenia, jeżeli odwiedzający uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO. W przypadku UE lista organów nadzorczych ds. ochrony danych z poszczególnych
państw
członkowskich
(wraz
z
danymi
kontaktowymi)
jest
dostępna
tutaj:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Jeśli odwiedzający chciałby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofać swoją
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których zgoda stanowi dla nas podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych), prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza Skontaktuj
się z nami znajdującego się w naszym serwisie. Na wniosek odpowiemy w terminie jednego miesiąca.
Informujemy, że możemy prowadzić rejestr korespondencji z odwiedzającym na potrzeby rozwiązywania
wszelkich zgłaszanych przez niego problemów.
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Jak przechowujemy i przekazujemy dane odwiedzającego Serwis poza
granicami kraju?
Dane osobowe odwiedzającego mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
(obejmujący państwa członkowskie oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) podmiotom opisanym w pkt.
„Komu udostępniamy dane odwiedzającego serwis?” powyżej oraz wszelkim podmiotom z grupy BAT.
Chcemy mieć pewność, że dane osobowe odwiedzającego są przechowywane i przekazywane w sposób
bezpieczny. Będziemy zatem przekazywać dane poza EOG tylko wtedy, gdy takie działanie będzie zgodne
z przepisami prawa w zakresie ochrony danych, a środki służące do przekazywania danych będą posiadać
odpowiednie zabezpieczenia danych odwiedzającego, na przykład:
•

na podstawie wewnątrzgrupowej umowy pomiędzy podmiotami BAT, zawierającej aktualne
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu
do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG na rzecz
administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach, w których nie
obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie ochrony danych;

•

na podstawie umowy dotyczącej przekazywania danych zawartej z osobą trzecią, zawierającej
aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do
przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG na rzecz
administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach, w których nie
obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie ochrony danych; lub

•

przekazując dane odwiedzającego podmiotowi będącemu sygnatariuszem Programu Tarcza
Prywatności UE-USA w zakresie przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE na rzecz
podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej równoważnej umowy
obowiązującej w innej jurysdykcji; lub

•

przekazując dane odwiedzającego do kraju, o którym Komisja Europejska stwierdziła, że poziom
obowiązujących w tym kraju przepisów w zakresie ochrony danych jest odpowiedni; lub

•

w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami
a osobą trzecią i takie przekazanie będzie w interesie odwiedzającego na potrzeby związane
z przedmiotową umową (np. jeżeli będziemy musieli przekazać dane odwiedzającego dostawcy
świadczeń z siedzibą poza EOG); lub

•

w przypadku, gdy odwiedzający wyraził zgodę na przekazanie danych.

Jeżeli będziemy przekazywać dane osobowe odwiedzającego poza EOG, a standardy w zakresie ochrony
danych w danym kraju lub na danym terytorium nie będą odpowiednie, wówczas podejmiemy wszelkie
uzasadnione kroki, by zapewnić, żeby dane odwiedzającego były traktowane w sposób bezpieczny i
zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o
tych zabezpieczeniach (Skontaktuj się z nami – poniżej).

Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych odwiedzającego
Serwis
Dane osobowe odwiedzającego możemy zgodnie z prawem przetwarzać na wiele różnych sposobów.
Zostały one przedstawione poniżej.
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Gdy mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych odwiedzającego
Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego, jeśli leży to w naszym
interesie i jeśli nad tym interesem nie przeważy możliwa szkoda odwiedzającego.
Uważamy, że wykorzystywanie danych osobowych odwiedzającego leży w naszym uzasadnionym
interesie m.in. w następujących przypadkach:
•

identyfikacja i zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych kandydatów;

•

zapewnienie sobie efektywnego procesu rekrutacji w celu pozyskiwania odpowiednich
kandydatów dla naszej organizacji;

•

udostępnienie kandydatom łatwego i prostego sposobu ubiegania się o pracę w BAT;

•

lepsze zrozumienie osób odwiedzających Serwis i dostarczanie im bardziej odpowiednich
informacji i usług;

•

zapewnienie sprawnego działania Serwisu;

•

wsparcie utrzymania bezpieczeństwa naszych systemów i zapobiegania nieuprawnionemu
dostępowi lub cyberatakom.

uważamy, że żadne z działań opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności nie spowoduje
żadnego uszczerbku po stronie odwiedzającego. Odwiedzający ma jednak prawo do sprzeciwienia się
przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na tej podstawie. Szczegółowe informacje na temat
wyrażenia takiego sprzeciwu znajdują się w pkt. „Prawa odwiedzającego” powyżej.

Gdy odwiedzający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych
Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych odwiedzającego po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
Aby zgoda odwiedzającego była ważna:
•

musi być wyrażona dobrowolnie bez żadnego nacisku z naszej strony;

•

odwiedzający musi wiedzieć na co się zgadza – zadbamy o to, by udzielić odwiedzającemu
wystarczających informacji;

•

odwiedzający powinien każdorazowo udzielać osobnych zgód w konkretnych sprawach –
będziemy unikać łączenia ze sobą zgód, by odwiedzający dokładnie wiedział na co się zgadza; oraz

•

zgoda odwiedzającego musi być wyrażona w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności –
najprawdopodobniej przedstawimy odwiedzającemu pole, które będzie musiał zaznaczyć,
by wymóg w tym zakresie został spełniony w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Po zarejestrowaniu się w naszym Serwisie możemy poprosić odwiedzającego o wyrażenie konkretnych
zgód, by umożliwić nam korzystanie z jego danych w określony sposób. Jeżeli w przyszłości będziemy
potrzebować zgody odwiedzającego w innym celu, przekażemy mu w tym zakresie odpowiednie
informacje, by mógł zdecydować czy chce wyrazić swoją zgodę.
Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Szczegółowe informacje na temat
wycofania zgody znajdują się w pkt. „Prawo do cofnięcia zgody” powyżej.
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Gdy wykorzystanie danych osobowych odwiedzającego jest konieczne na potrzeby wykonania
naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z odwiedzającym
Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego, gdy jest to konieczne
w celu wykonania umowy zawartej z odwiedzającym.
Na przykład gdy musimy uzyskać adres e-mail odwiedzającego, by być w stanie przekazywać
powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, o które zawnioskował odwiedzający.

Gdy przetwarzanie danych jest konieczne na potrzeby wykonania naszych obowiązków
wynikających z przepisów prawa
Oprócz obowiązków względem odwiedzającego wynikających z umów, mamy również inne obowiązki
wynikające z przepisów prawa, które musimy wypełniać. Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania
danych osobowych odwiedzającego jeżeli podjęcie takiego działania jest konieczne w celu wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności
prosimy o kontakt. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w specyfikacji
dotyczącej stanowiska, o które ubiega się kandydat, wskazanej w Szczególnych warunkach dla informacji
krajowej poniżej rekrutacja@bat.com. Poważnie podchodzimy do kwestii prywatności i skontaktujemy
się z Państwem w najszybszym możliwym terminie.

Szczególne warunki dla informacji krajowej
W przypadku ubiegania się o stanowisko w kraju wymienionym poniżej zastosowanie mają następujące
dodatkowe zapisy Informacji o ochronie prywatności.
Australia
Na potrzeby niniejszej Informacji o ochronie prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje lub
opinie o zidentyfikowanej lub racjonalnie możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, bez względu na
to, czy te informacje lub opinie są prawdziwe, oraz bez względu na to, czy te informacje lub opinie są
utrwalone w formie materialnej.
Żaden z zapisów zawartych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności nie ogranicza, nie wyklucza
ani nie zmienia, ani nie ma na celu ograniczenia, wykluczenia lub zmiany jakichkolwiek praw
ustawowych przyznanych obowiązującym prawem, w tym ustawą o ochronie konkurencji i
konsumentów z 2010 r. (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)).
Korea, Malezja i Singapur
Określenia użyte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności mają znaczenie nadane im przez ustawę
o ochronie danych osobowych z 2010 r. (określaną również jako UODO).
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Polska
W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać następujące testy:




Test numeryczny – test zdolności posługiwania się liczbami i wyciągania na ich podstawie
wniosków. Ten test ma na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na
stanowisku, na które aplikujesz.
Test werbalny – test sprawdzający umiejętność poprawnego posługiwania się danym językiem.
Ten test ma na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które
aplikujesz.
Test zdolności przywódczych – test sprawdzający kompetencje menedżerskie.

Na podstawie Twoich wyników z testów oceniamy Twoje umiejętności potrzebne w pracy na
stanowisku, na które aplikujesz. Wynik testu bierzemy pod uwagę przy decyzji, czy zakwalifikować Cię do
dalszego etapu rekrutacji.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w
liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania;
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
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