
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesów rekrutacji i zatrudnienia jest 

Ingram Micro CFS Fulfilment Solutions Sp. z o.o. (ul. Prosta 40, 72-100 Łozienica), jako potencjalny 

pracodawca lub pracodawca. 

Inspektor ochrony danych  

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 

aaron.mendelsohn@ingrammicro.com   

Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 

są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która 

może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Ingram Micro Services Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych 

naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie 

danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

W procesie zatrudnienia możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy: 

1. Wyrażą Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie; 

2. Jest to niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań 

na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 

1 lit c RODO); 

4. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit 

e RODO);  

5. Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i 

wolności, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit f RODO), w szczególności 

biorąc pod uwagę zabezpieczenia, które wprowadzamy. 

Przekazywanie Państwa danych osobowych w ramach grupy Ingram Micro (której jesteśmy członkiem) 

możemy realizować na podstawie Państwa zgody (np. lokalne lub globalne programy rozwoju talentów) 

lub naszych uzasadnionych prawnie interesów (np. globalne zarządzanie procesami kadrowymi z 

wykorzystaniem systemów korporacyjnych). 

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 
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Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe możemy w określonych sytuacjach przekazywać następującym kategoriom 

odbiorców: urzędom, bankom, podmiotom współpracującym i podwykonawcom, podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom, prokuratorom, komornikom, organom 

regulacyjnym i nadzorczym), następcy prawnemu w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części 

swojej działalności, podmiotom, na przekazanie którym, Państwa danych osobowych, wyraziliście 

Państwo zgodę, jak również w sytuacjach, gdy będzie to konieczne dla ochrony żywotnych interesów 

Państwa lub innych osób lub konieczności obrony organizacji przed roszczeniami prawnymi. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Ingram Micro Inc., korporacja zarejestrowana w 

Delaware, oraz firmy będące jej własnością lub kontrolowane przez nią („filie”) i ich usługodawcy 

kontraktowi (których lista dostępna jest na żądanie), przetwarzający Państwa dane osobowe w związku 

z procesami rekrutacji i zatrudnienia. 

W niektórych przypadkach, udostępnienie opisanych powyżej danych osobowych może skutkować 

międzynarodowym transferem Państwa danych osobowych, w tym z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego do kraju spoza niego. W krajach tych mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych 

osobowych, które różnią się od przepisów prawnych obowiązujących w Polsce (a w niektórych 

przypadkach mogą nie chronić danych osobowych równie skutecznie).  

W szczególności, filie Ingram Micro i zewnętrzni dostawcy usług działają na całym świecie.  Zarówno 

siedziba główna Ingram Micro, jak i niektórzy dostawcy usług działają na terenie Stanów 

Zjednoczonych.  Oznacza to, że kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je w tym 

kraju. 

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, by Państwa dane osobowe 

pozostały odpowiednio chronione. Należą do nich samo-certyfikacja firmy Ingram Micro Inc. w ramach 

Tarczy Prywatności zgodnie z zarządzeniem Departamentu Handlu USA w odniesieniu do transferu 

międzynarodowego takich danych osobowych oraz wdrożenie standardowych klauzul umownych 

Komisji Europejskiej (na mocy art. 46 ust. 2 RODO) pomiędzy partnerami grupy i z naszymi 

dostawcami zewnętrznymi. 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez grupę Ingram Micro 

Państwa danych osobowych, zapoznajcie się z jej oświadczeniem o prywatności, dostępnym tutaj: 

corp.ingrammicro.com/Privacy-Statement.aspx 

Zachęcamy do zapoznania się w całości ze wskazanym oświadczeniem oraz z niniejszą klauzulą 

informacyjną w celu zapewnienia, że jesteście Państwo w pełni poinformowani. 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. 

Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie zatrudnienia będą przechowywane w zależności od 

celu, w jakim są przetwarzane, przez okres czasu wynikający z przepisów prawa lub niezbędności do 

wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę 

trzecią. 
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Jak Ingram Micro Services Sp. z o.o. chroni Państwa dane osobowe  

Ingram Micro Services Sp. z o.o. stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne środki 

bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą lub niewłaściwym 

wykorzystaniem. W przypadku, gdy zawieramy umowę z dostawcami zewnętrznymi w celu 

świadczenia usług, które mogą umożliwić im dostęp do Państwa danych osobowych, wymagamy, aby 

na podstawie umowy posiadali oni podobne środki kontroli bezpieczeństwa.  

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4. przenoszenia danych osobowych; 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6. usunięcia danych osobowych;  

7. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, możecie Państwo w każdej 

chwili wycofać swoją zgodę.  Wycofanie Państwa zgody nie będzie miało wpływu na legalność 

przetwarzania danych osobowych przez nas przeprowadzanego przed wycofaniem Państwa zgody, ani 

też nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o zgodne z 

prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i w procesie zatrudnienia. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być: 

1. odmowa zawarcia umowy; 

2. brak możliwości korzystania z określonych świadczeń i szkoleń; 

3. brak możliwości udziału w określonych projektach; 

4. brak możliwości świadczenia usług dla Ingram Micro Services Sp. z o.o. lub w imieniu Ingram 

Micro Services Sp. z o.o.; 

5. utrudnienie realizacja umowy. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Państwa dane przetwarzane w ramach procesu rekrutacji i zatrudnienia nie będą podlegały procesom 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

Oświadczenie 

Przekazując swoje dane osobowe, potwierdzają Państwo, że wszystkie oświadczenia złożone przez 

Państwa są prawdziwe i poprawne zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą. 

 

Ostatnia data aktualizacji: 08.12.2018 


