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Mitsubishi Electric Europe B.V. Polska („MEU”) 

Formularz rekrutacyjny 

Zawiadomienie na temat ochrony danych 

Ubiegając się o dołączenie do grona pracowników MEU, będziesz przekazywać nam 

określone dane osobowe na swój temat. W niniejszym zawiadomieniu znajdziesz informacje 

na temat tego, w jaki sposób będziemy przetwarzać takie dane oraz zapewniać zgodność 

z różnymi przepisami prawa, jakim podlega MEU, w tym z ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych 2016/679, aby upewnić się, że przetwarzamy Twoje dane osobowe 

w odpowiedni sposób.  

Kim jesteśmy?  

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę MEU, do której wysłałeś/-aś zgłoszenie 

(zob. Aneks A), która będzie administratorem tych danych osobowych. Możemy 

przekazywać całość lub część Twoich danych pomiędzy innymi odpowiednimi spółkami 

należącymi do grupy MEU w zakresie dozwolonym na mocy lokalnego prawa (zobacz 

aktualną listę w Aneksie A) w celach rekrutacji oraz, w przypadku zatrudnienia, w celach 

związanych z zatrudnieniem.  

Jakie dane osobowe możemy gromadzić na Twój temat i dlaczego?  

W ramach procesu rekrutacji możemy gromadzić, stosownie do okoliczności i zgodnie z art. 

221 kodeksu pracy:  

 imię (imiona) i nazwisko; 

 imiona rodziców; 

 datę urodzenia; 

 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

 wykształcenie; 

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

Oraz w celu komunikacji  

 

 Mail lub telefon kontaktowy 

 

Jeżeli zostaniesz zatrudniony/-a w MEU, będziemy gromadzić inne dane osobowe zgodnie 

z naszym wewnętrznym „Zawiadomieniem na temat przetwarzania danych Pracowników”.  

Na jakiej podstawie będziemy oceniać Twoje zgłoszenie?  

Będziemy oceniać Twoje zgłoszenie pod kątem tego, czy jesteś odpowiednią osobą na dane 

stanowisko.  

Wybór kandydatów do kolejnego etapu naboru odbywa się manualnie, w oparciu 

o odpowiednie doświadczenie i umiejętności wymagane na danym stanowisku. Jeżeli 

będziemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu selekcji, powiadomimy Cię o tym. 

Jakie podstawy prawne umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych?  
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje zgłoszenie przed podpisaniem 

umowy o pracę, w oparciu o przepisy, jakim podlega MEU (np. związane z równymi 

możliwościami zatrudnienia). Przetwarzanie to warunek konieczny do zawarcia jakiejkolwiek 

przyszłej umowy oraz niezbędny w celu umożliwienia MEU wypełnienia zobowiązań wobec 

Ciebie (jeżeli zostaniesz zatrudniony/-a w MEU) i innych pracowników. Jeżeli nie jesteś 

w stanie przekazać nam wnioskowanych informacji, może to uniemożliwić ocenę Twojej 

kandydatury lub komunikację.  

Kiedy przesyłamy Twoje dane osobowe za granicę?  

Przechowujemy Twoje dane osobowe głównie w kraju, w którym złożyłeś/-aś podanie 

o pracę. Czasem jednak konieczne może być przekazanie szczegółów na temat Twojego 

zgłoszenia innym spółkom MEU lub powiązanym z MEU w celach związanych z wyborem 

Twojej kandydatury. Takie spółki mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. Ponadto w celach administracyjnych związanych z naszą działalnością 

możemy korzystać z pomocy usługodawców i agentów. Podczas przekazywania informacji 

upewnimy się, że dane osobowe są odpowiednio chronione (w stosownych okolicznościach 

korzystamy w tym celu z „klauzul wzorcowych” zatwierdzonych przez UE). Jeśli chcesz 

otrzymać kopię, skontaktuj się z odpowiednią osobą do kontaktu ds. HR lub ochrony danych 

osobowych (zob. Aneks A).  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

Przechowujemy rejestry Twoich danych nie dłużej niż jest to niezbędne w celu, dla którego je 

pozyskaliśmy oraz w innych dozwolonych powiązanych celach. W przypadku odrzucenia 

zgłoszenia informacje na Twój temat zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich 

przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji . Usunięcie plików może zostać zawieszone, 

jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w celu prowadzenia ewentualnej obrony, jeśli 

istnieje prawdopodobieństwo złożenia skargi lub wystąpienia sporu.  

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych 

osobowych?  

Jeżeli przebywasz na terenie EOG, przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich 

danych osobowych. Prosimy mieć na uwadze, że w kwestii egzekwowania tych praw istnieje 

kilka wyjątków, dlatego nie będziesz w stanie skorzystać z nich w każdej sytuacji.  

(a) Dostęp osoby, której dane dotyczą: Masz prawo dostępu do wszelkich danych, 

jakie MEU posiada na Twój temat, zasadniczo w terminie 1 miesiąca od złożenia 

wniosku w tym przedmiocie.  

(b) Poprawianie: Masz prawo żądać od nas poprawiania niepoprawnych danych 

osobowych.  

(c) Usuwanie: W określonych okolicznościach masz prawo żądać od nas usunięcia 

danych osobowych, a my podejmiemy uzasadnione kroki, aby powiadomić innych 

administratorów przetwarzających te dane, że zażądałeś/-aś usunięcia jakichkolwiek 

linków do tych danych, ich kopii oraz replik.  

(d) Wycofanie zgody: Możesz wycofać wszelkie udzielone nam zgody dotyczące 

przetwarzania danych osobowych oraz zapobiec ich dalszemu przetwarzaniu, jeżeli 
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MEU nie ma (i nie korzysta z) żadnych innych podstaw umożliwiających 

przetwarzanie Twoich danych osobowych.  

(e) Ograniczanie: Możesz żądać oznaczenia określonych danych osobowych jako 

zastrzeżone na czas rozpatrywania skarg, a także ograniczyć przetwarzanie danych 

w określonych innych okolicznościach.  

(f) Przenoszenie: Możesz poprosić nas o przesłanie osobie trzeciej w formie 

elektronicznej danych osobowych, które nam przekazałeś/-aś i które nadal 

przechowujemy.  

(g) Zgłaszanie skarg: Możesz zgłosić skargę na temat przetwarzania do organu 

regulacyjnego ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji (zob. Aneks A).  

(h) Zapobieganie przetwarzaniu: Możesz zobowiązać MEU do zaprzestania 

przetwarzania w oparciu o uzasadnione interesy, chyba że powody przetwarzania 

takich informacji przez MEU przeważają nad uszczerbkiem dla Twoich praw 

w zakresie ochrony danych.  

Jeżeli pragniesz skorzystać z praw określonych powyżej, dołożymy wszelkich starań, aby 

odpowiedzieć na Twoją prośbę w rozsądnym czasie.  

Wnioski od Osób, których dane dotyczą składane do osoby do kontaktu ds. ochrony 

danych  

Jeżeli znajdujesz się na terenie EOG lub w innych określonych krajach, możesz mieć 

możliwość egzekwowania tych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

osobowych. Jeżeli pragniesz z nich skorzystać, skontaktuj się z odpowiednią osobą do 

kontaktu ds. ochrony danych (zob. Aneks A), która poinformuje Cię o odpowiednich 

zobowiązaniach MEU związanych z Twoim żądaniem.  

Osoba do kontaktu w przypadku pytań  

W każdej spółce MEU wyznaczona została osoba do kontaktu ds. ochrony danych 

(zob. Aneks A), z którą należy skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań 

dotyczących kwestii poruszonych w niniejszym zawiadomieniu. Dane kontaktowe zostały 

określone w (Aneksie A).  

  



 
 

1 

Aneks A 
 

Nazwa 

podmiotu 

Adres Osoba do kontaktu ds. HR Osoba do kontaktu ds. RODO 

w oddziale 

Osoba do kontaktu ds. RODO w oddziale 

Mitsubishi  

Electric Europe 

B.V.(MEU-PL) 

 

Krakowska 48, PL-

32-083 Balice,  

Polska 

Pani Elzbieza Jurczyk 

Elzbieta.Jurczyk@mpl.mee.com 

+48123476554 

Pani Magdalena Wrana 

Magdalena.Wrana@mpl.mee.com 

+48123476544 

 

Pani Elzbieta Jurczyk 

Elzbieta.Jurczyk@mpl.mee.com 

+48123476554 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych – GIODO  

ul. Stawki 2 

00-193 Warsaw 

Tel. +48 22 53 10 440 

Fax +48 22 53 10 441 

e-mail:kancelaria@giodo.gov.pl; 

desiwm@giodo.gov.pl 
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