Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności (21 czerwca 2019)
Firma Solvay z pełnym zaangażowaniem chroni prywatność użytkowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony informacji dotyczących osób możliwych do zidentyfikowania, w tym
zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679, jak również wszelkimi nowymi przepisami
europejskimi lub lokalnymi, które mogą wejść w życie podczas korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego
Solvay, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z rozwiązania online.
Staramy się zapewniać poprawne działanie naszych systemów i dokładamy należytych i zwyczajowych
starań w celu ochrony Danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, dostarczanych nam
przez Narzędzie rekrutacyjne Solvay.
Podstawowe definicje: Oto kilka podstawowych definicji, które będą użyteczne podczas korzystania z tego
dokumentu. O ile kontekst jednoznacznie nie wymaga innej interpretacji:
●

Kiedy mówimy „ty” lub „użytkownik” (wraz z wszelkimi formami pochodnymi) mamy na myśli ciebie
jako osobę.

●

Kiedy mówimy „my” lub „Solvay” (wraz z formami: „Solvay Group” lub „Grupa”) mamy na myśli
Solvay SA i jej spółki zależne z siedzibą Solvay SA pod adresem: Rue Ransbeek, 310, B-1120
Bruksela, Belgia

W niniejszej Polityce prywatności opisano:
•
Rodzaje Danych osobowych (zdefiniowane poniżej), które możemy gromadzić lub które użytkownik
może przekazać podczas rejestracji, dostępu lub korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay.
•
Nasze zasady w zakresie gromadzenia, przetwarzania, obsługiwania, ochrony i ujawniania Danych
osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Danych osobowych, które gromadzimy w
Narzędziu rekrutacyjnym Solvay.
Niniejsza Polityka prywatności NIE ma zastosowania do Danych osobowych, które zbieramy w trybie offline
lub za pomocą innych aplikacji lub witryn internetowych Solvay, w tym witryn internetowych, do których
użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszego narzędzia.
Nasze witryny internetowe i aplikacje lub zasoby podmiotów trzecich dysponują własnymi politykami
prywatności, które zaleca się przeczytać przed przekazaniem informacji za ich pośrednictwem.
Uważne przeczytaj niniejsze warunki i zapoznaj się z naszymi zasadami i praktykami dotyczącymi
uzyskiwanych informacji i sposobu, w jaki będziemy je obsługiwać. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i
zasady, nie rejestruj się lub nie używaj Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Rejestracja lub korzystanie z
Narzędzia rekrutacyjnego Solvay oznacza akceptację niniejszego regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne
Solvay – Polityka prywatności”. Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Dalsze korzystanie
z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza, że
akceptujesz te zmiany, więc okresowo sprawdzaj regulamin pod kątem aktualizacji.
Gromadzenie danych
Narzędzie rekrutacyjne Solvay zawiera kilka kluczowych mechanizmów, które mogą gromadzić Dane
osobowe:
● w celu złożenia wniosku online,
● w celu skonfigurowania alarmu o pracy,
● w celu wyświetlenia poprzednich zgłoszeń,

●

aby umożliwić nam obsługę twojego zgłoszenia.

Możemy gromadzić i przetwarzać twoje Dane osobowe np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,
jak również twoje CV zawierające informacje takie jak twój adres zamieszkania, zainteresowania,
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są
dokładne i nie wprowadzają w błąd.
Nie będziemy w stanie wziąć twojej kandydatury pod uwagę, jeśli nie podasz nam tych danych. W niektórych
krajach gromadzimy dane osobowe od osób trzecich, takie jak referencje dostarczone przez byłych
pracodawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.
Możemy użyć twojego adresu e-mail, aby zaprosić Cię do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej procesu
rekrutacji. Udział w takiej ankiecie jest całkowicie dobrowolny.
Zgodność z prawem w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych w zakresie
obejmującym twoją lokalizację geograficzną, zawsze będzie oparta na twojej uprzedniej wyraźnej zgodzie,
przy czym należy zaznaczyć, że udział w korzystaniu z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay jest całkowicie
dobrowolny i opcjonalny.
Zakres i sposoby przetwarzania Danych osobowych są zależne od opcji, które aktywujesz na swoim koncie
(ustawienia można następnie w dowolnym momencie zmodyfikować na koncie użytkownika) w odniesieniu
do korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay.
Twoja zgoda zostanie uzyskana bezpośrednio poprzez użycie plików cookie
Po zaakceptowaniu zapytania o korzystanie z plików cookie podczas pierwszego połączenia z witryną
internetową stosowane są następujące Zasady dotyczące plików cookie:
Jak używamy plików cookie?
Podczas korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay firma Solvay otrzymuje i rejestruje informacje z
twojej przeglądarki, które mogą obejmować Dane osobowe. Używamy różnych rozwiązań, takich jak np.
pliki cookie, aby gromadzić informacje, które mogą obejmować (1) adres IP; (2) unikalny identyfikator
cookie, informacje o plikach cookie i informacje, czy urządzenie użytkownika zawiera oprogramowanie
umożliwiające dostęp do określonych funkcji; (3) unikalny identyfikator urządzenia i typ urządzenia; (4)
domenę, typ przeglądarki i język, (5) system operacyjny i ustawienia systemu; (6) kraj i strefę czasową; (7)
poprzednio odwiedzane strony internetowe; (8) informacje o interakcji użytkownika z Narzędziem
rekrutacyjnym Solvay, takie jak zachowania związane z klikaniem, zakupami i wskazanymi preferencjami;
oraz (9) czasy dostępu i odnośnikami URL.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są pobierane na urządzenie
użytkownika podczas korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Pliki cookie są następnie odsyłane z
powrotem do oryginalnego Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, innych witryn internetowych lub aplikacji,
które rozpoznają te pliki przy każdej kolejnej wizycie. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ pozwalają
witrynie internetowej lub aplikacji rozpoznać urządzenie użytkownika i połączyć te informacje z innymi
informacjami o użytkowniku. Niektóre pliki cookie będą wysyłane do urządzenia użytkownika podczas
korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, za jego zgodą, jeśli będzie to wymagane.
Pliki cookie pełnią wiele funkcji, m. in. zapewniają sprawne poruszanie się między stronami,
zapamiętywanie preferencji, przesyłanie spersonalizowanych informacji w oparciu o historię przeglądania
oraz, bardziej ogólnie, poprawiają komfort użytkowania. Stosujemy pliki cookie w ramach zarządzania
sesjami się w celu uwierzytelniania użytkowników i przechowywania informacji, takich jak język
użytkownika i inne preferencje. Dzięki temu możemy świadczyć usługi i zapewniać wygodniejsze

korzystanie z rozwiązań online. Wszystkie sesyjne pliki cookie są tymczasowe i wygasają po zamknięciu
lub wygaśnięciu sesji.
Korzystanie z plików cookie może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych. Jednak większość
plików cookie nie gromadzi informacji identyfikujących bezpośrednio użytkownika, tylko informacje ogólne,
takie jak sposób przejścia użytkownika do Narzędzia rekrutacyjnego Solvay i tryb korzystania z tego
narzędzia.
Analitycznych plików cookie używamy w celu uzyskania zbiorczych danych na temat ruchu na witrynie i
interakcji z nią, identyfikacji trendów i uzyskiwania statystyk, które pomogą nam gromadzić informacje o
sposobach korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie
pozwalają nam ulepszać nasze usługi i działanie Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Wspomniane pliki
cookie mogą być używane do zliczania odwiedzin w Narzędziu rekrutacyjnym Solvay, określania
najczęściej oglądanych stron lub do analizowania zachowań użytkowników (np. czasu trwania odwiedzin,
przeglądanych stron, stron linkujących). Dane te są wykorzystywane do obliczania statystyk. Dzięki tym
statystykom wiemy, jak ulepszyć nasze Narzędzie rekrutacyjne Solvay i zapewniać jak lepsze usługi. Aby
zrezygnować z analitycznych plików cookie, należy przejść pod ten adres: https://preferencesmgr.truste.com.
Ustawienia przeglądarek zwykle powodują akceptowanie plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się, w całości
lub w części, na używanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszych Zasadach, możesz je
wyłączyć lub w inny sposób zmienić ustawienia urządzenia lub przeglądarki tak, aby pliki cookie lub
niektóre rodzaje plików cookie, nie mogły być umieszczane na twoim urządzeniu. Możesz również usunąć
pliki cookie znajdujące się już na dysku twardym.
Zmiana ustawień plików cookie w przeglądarce
Zapewniamy opcje umożliwiające rezygnację z używania plików cookie (patrz powyżej), jednak w celu
uzyskania pełnego i aktualnego podsumowania wszystkich podmiotów trzecich uzyskujących dostęp do
przeglądarki internetowej (poprzez witrynę Solvay lub w inny sposób), zalecamy zainstalowanie
odpowiedniej wtyczki do przeglądarki internetowej. Można również skonfigurować odpowiednie opcje, aby
komputer ostrzegał użytkownika za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie; lub można też wyłączyć
wszystkie pliki cookie. Te operacje należy wykonać w ustawieniach przeglądarki, dla każdej przeglądarki i
każdego używanego urządzenia. Każda przeglądarka jest trochę inna, więc należy zapoznać się z
opisami tych działań w plikach pomocy i prawidłowo zmodyfikować pliki cookie. Wyłączenie obsługi plików
cookie może zablokować dostęp do wielu funkcji, które sprawiają, że Narzędzie rekrutacyjne Solvay jest
bardziej wydajne, a niektóre z naszych usług nie będą działać prawidłowo.
Odbiorcy i międzynarodowy transfer Danych osobowych
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z regulaminem „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka
prywatności”, na który użytkownik wyraził zgodę. Firma Solvay może przekazywać Dane osobowe
wyłącznie upoważnionym osobom w Solvay i podwykonawcom, którzy muszą uzyskiwać dostęp do Danych
osobowych w celu realizacji misji przyczyniających się do realizacji Celów. Podwykonawcy są zobowiązani
do zapewnienia ścisłej poufności posiadanych Danych osobowych („Odbiorcy”).
Przed przekazaniem Danych osobowych Odbiorcom znajdującym się poza UE w celu realizacji Celów,
gwarantujemy, że kraj docelowy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub, jeśli tak nie jest,
wdrażane są odpowiednie zabezpieczenia. Użytkownik wyraża zgodę na międzynarodowe przekazanie
Danych osobowych poza granice swojego kraju, zgodnie z wymogami firmy Solvay i z dostosowaniem do
regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności”.
Przechowywanie Danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
●

●

●

●

W przypadku gdy wniosek użytkownika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, a użytkownik nie
będzie aplikować na inne stanowisko w ciągu sześciu miesięcy (Stany Zjednoczone: 36
miesięcy), Dane osobowe zostaną automatycznie usunięte z naszej bazy danych. Dane można
modyfikować w dowolnym czasie.
W przypadku pomyślnej finalizacji procesu zatrudnienia w naszej firmie zachowamy twoje Dane
osobowe i przeniesiemy je do twoich akt osobowych. W takiej sytuacji dostarczone zostaną
dodatkowe informacje o zachowaniu poufności.
Po wycofaniu twoich danych osobowych nie będziemy już traktować Cię jako kandydata w
procesie rekrutacji na konkretne stanowisko i usuniemy twoje dane osobowe po upływie
obowiązującego okresu przechowywania.
Jeśli twoja kandydatura została polecona przez agencję lub pracownika Solvay, twoje dane będą
przechowywane wyłącznie po wyrażeniu zgody na niniejszą Politykę prywatności. W przypadku
rezygnacji natychmiast usuniemy twoje dane. Jeśli nie zdecydujesz się ani nie zrezygnujesz,
twoje dane zostaną usunięte po upływie 14 dni.

Prosimy o nieprzekazywanie nam informacji wrażliwych, takich jak pochodzenie etniczne (mogą być one
jednak dobrowolnie przekazywane przez wnioskodawców w Stanach Zjednoczonych na odpowiednim
etapie składania zgłoszeń), poglądy polityczne, filozoficzne i religijne, przynależność do związków
zawodowych lub partii politycznych, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, orientacja seksualna,
informacji dotyczących postępowania sądowego, krajowego numery identyfikacyjnego lub numery
ubezpieczenia społecznego.

Twoje prawa
Masz prawo zażądać od nas dostępu, sprostowania i usunięcia swoich Danych osobowych, jak również
ograniczenia przetwarzania ich. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do
przenoszenia danych.
Ponieważ zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz też prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z powyższych praw, jak również w celu uzyskania informacji i/lub kopii zabezpieczeń
chroniących międzynarodowy transfer Danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem:
privacy@solvay.com.
Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
Okresowo możemy aktualizować regulamin „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności”. Jeśli
wprowadzimy istotne zmiany w sposobie przetwarzania Danych osobowych naszych użytkowników, nową
politykę prywatności zamieścimy na tej stronie wraz z informacją, że polityka prywatności została
zaktualizowana.
Data ostatniej zmiany regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności” znajduje się na
górze strony. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie zmian w regulaminie „Narzędzie
rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności”.
Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Wszystkie kwestie związane z Narzędziem rekrutacyjnym Solvay i niniejszym regulaminem „Narzędzie
rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności” oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi
związane (w każdym przypadku obejmujące spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane przez
prawo belgijskie.
W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji lub obowiązywania niniejszego regulaminu
„Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności” w pierwszej kolejności postaramy się rozwiązać je
polubownie w drodze negocjacji. Jeśli nie przyniesie to zamierzonego skutku, nieodwołalnie zgadzamy się,
aby wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Polityki prywatności lub pozostające w związku z
nią, jej przedmiotem lub utworzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) były rozstrzygane
wyłącznie przez sądy w Brukseli (Belgia). Wszystkie postępowania i spory będą prowadzone w języku
angielskim.
WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGŁY WYNIKNĄĆ Z LUB SĄ
ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM „NARZĘDZIE REKRUTACYJNE SOLVAY – POLITYKA
PRYWATNOŚCI” LUB WITRYNĄ INTERNETOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO
(1) ROKU OD MOMENTU POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA, W PRZECIWNYM RAZIE TAKA
PODSTAWA POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA JEST TRWALE PRZEDAWNIONA.
Nasze Narzędzie rekrutacyjne Solvay może zawierać łącza do narzędzi cyfrowych innych firm. Firma Solvay
nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treści dostępne w takich
narzędziach cyfrowych.

W PRZYPADKU STANOWISK W STANACH ZJEDNOCZONYCH OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCE
OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
Rozumiem to i zgadzam się na to, by:
Zarejestrowanie moich danych osobowych poprzez utworzenie profilu nie było jednoznaczne ze
zgłoszeniem. W celu ubiegania się o dane stanowisko, muszę zarejestrować swoje dane osobowe
poprzez wypełnienie Profilu, powiązanie swojego Profilu z konkretnym ogłoszeniem o pracę oraz
wypełnienie Kwestionariusza Kwalifikowalności do zatrudnienia. Ponadto w Stanach Zjednoczonych
istnieją trzy dodatkowe wymogi, które określają, czy dana osoba rzeczywiście jest kandydatem:
1. Kwestionariusze Kwalifikowalności do zatrudnienia powyżej 180 dni nie będą brane pod uwagę;
2. Wszystkie informacje przedstawione w profilu i kwestionariuszu kwalifikowalności do zatrudnienia
wskazują, że dana osoba posiada minimalne kwalifikacje wymagane do określonego wakatu na
danym stanowisku; oraz
3. Przed otrzymaniem oferty zatrudnienia od przedsiębiorstwa dana osoba w żadnym momencie nie
wycofała się z dalszych etapów procedury rekrutacji ani nie wskazała w inny sposób, że nie jest
już zainteresowana konkretnym wakatem na danym stanowisku.

Klikając przycisk „WYRAŻAM ZGODĘ”, akceptujesz warunki zawarte w regulaminie „Narzędzie
rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności” i wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie,
wykorzystywanie i udostępnianie swoich Danych osobowych przez firmę Solvay zgodnie z niniejszym
regulaminem „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności”.

