Informacja dla kandydatów na praktyki i staże
Informujemy, że administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, osób kandydujących na praktyki i staże w Servier Polska, jest
Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, a dla
osób kandydujących na praktyki i staże w Servier Polska Services jest Servier Polska Services Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, dalej łącznie „Servier”.
Zastrzegamy, że niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych nie opisuje wszystkich aspektów
przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez który może być
prowadzona okresowa rekrutacja na staże i praktyki. Wszelkie dane podawane w ramach Fanpage
Servier oraz za pośrednictwem portalu Facebook, będą przetwarzane przez Facebook Ireland, jako
administratora danych, zgodnie z polityką prywatności Facebook.
1. Z administratorem oraz z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować
mailowo na adres dane.osobowe@servier.com lub kierując korespondencję na adres siedziby.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. na wykorzystanie
wizerunku, adresu email, w związku z realizacją działań wskazanych każdorazowo w treści
takiej zgody. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania
lub ustania celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych nie
powoduje negatywnych konsekwencji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody na
przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do wycofania
zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 2 lat.

•

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów, w
szczególności w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż. Pani/Pana dane będą
przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

3. Należy również pamiętać, że Facebook w sposób pasywny gromadzi dane użytkowników
odwiedzających strony Facebook, w tym nasz Fanpage. Te dane wykorzystujemy w celu ulepszania
Fanpage Servier, w tym dostosowania go do potrzeb i zainteresowań użytkowników, a także w
celach analitycznych i statystycznych by lepiej zrozumieć ich oczekiwania, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO. Każdy użytkownik może samodzielnie zdefiniować swoje preferencje w zakresie
pasywnego gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii,
akceptując lub odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub swojego

urządzenia, bądź korzystając z opcji ustawień prywatności Facebook. Więcej informacji na ten
temat uzyskasz w plikach pomocy przeglądarki, urządzenia lub w polityce cookie Facebooka.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych – w zakresie określonym w RODO.
6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
niezgodne z prawem.

