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Polityka Prywatności  
w rekrutacji 

Kto przetwarza dane o mnie?  
Współadminstratorami danych osobowych są następujące podmioty należące do Grupy Publicis:  

SMG POLAND SP Z O.O.; Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa;  

STARCOM SP. Z O.O.; Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa;  

ZENITHOPTIMEDIA GROUP SP. Z O.O.; Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.  

Spółki powyższe wspólnie decydują o procesach rekrutacyjnych. 

Jakie dane są przetwarzane?  
Dane, które przetwarzamy, to:  

 imię,  
 nazwisko;  
 adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny;  
 telefon kontaktowy;  
 ukończone szkoły;  
 doświadczenie zawodowe;  
 informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych;  
 numer PESEL / NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;  
 adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej.  

https://twitter.com/PublicisMedia?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:468160,idx:2-2-3,tarId:1459252375814,tas:publicis
https://www.facebook.com/publicisgroupe/
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W jakim celu zbierane są informacje o moim dotychczasowym 

zatrudnieniu?  
Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia dopasowania 
Twoich umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika.  

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?  
Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta 
w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniłeś/ uzupełniłaś podczas aplikowania do naszej 
organizacji.      

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?  
Dane, o których mówimy, udostępniamy wybranym pracownikom Grupy Publicis Media w Polsce, 
którzy obecnie poszukują osób do swoich zespołów.   

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji 
operacji przetwarzania danych.   

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?  
Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.  
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Jak długo dane są przechowywane?  
Pełne dane przechowywane są przez okres 2 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych 
danych.   

Po tym czasie dane są anonimizowane i przechowywane przez nas jedynie w celach statystycznych,  
z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.  

Jakie są moje prawa?  
W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:  

 przenoszenia danych (zmiany administratora danych);  
 usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;  
 sprostowania danych;  
 ograniczenia przetwarzania danych;  
 uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą;  
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji (profilowanie).  

W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza "SKONTAKTUJ 
SIĘ Z  NAMI" na stronie http://publicismedia.pl/kontakt/.  

Czy muszę udostępniać dane?  
Nie musisz udostępniać danych - wówczas nie będziesz mógł/ mogła wziąć udziału w otwartym lub 
przyszłym procesie rekrutacyjnym. Jeśli nie chcesz, możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez 
wypełnienie formularza "SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI" na stronie http://publicismedia.pl/kontakt/ lub 
możesz skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w punkcie wyżej).   

http://publicismedia.pl/kontakt/
http://publicismedia.pl/kontakt/
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Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub 

inne informacje o mnie?  
Nie, nie wykorzystujemy danych do tych celów.  

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?  
Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać wypełniając 
formularz "SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI" na stronie http://publicismedia.pl/kontakt/. Jeśli uważasz, że 
działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, 
prosimy o kontakt. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych 
osobowych.  

http://publicismedia.pl/kontakt/

