Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Alten Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-834), przy
ul. Pańskiej 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340221.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ALTEN_PL_RODO@alten.com
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) Cele przetwarzania
danych to: rozpatrzenie nadesłanej aplikacji o pracę do przyszłych rekrutacji oraz obsługa
korespondencji. Dane osobowe będą przetwarzane również dla wewnętrznych celów statystycznych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom oraz działom ALTEN oraz jej partnerom
i usługodawcom wyłącznie na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.
Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane
uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pracownik ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
W zakresie w jakim dane Osoby, której dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody Osoba ta może
dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są
przetwarzane na tej podstawie; prawo do przenoszenia danych osobowych, z tym że prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie
technicznie możliwym.
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia przeprowadzenie rekrutacji. Każda
zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alten Polska sp. z o.o. w
celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach w następującym zakresie: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia a także pozostałe dane zawarte w przesłanym CV.

Information Clause
The Controller is Alten Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-834), ul. Pańska 73,
entered in the commercial register of the National Court Register, maintained by the District Court for
Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under number KRS
0000340221.
Contact details for the Personal Data Protection Inspector: ALTEN_PL_RODO@alten.com
Personal Data will be processed in line with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation) (the “Regulation”) in order to consider job applications for future recruitments
and e-mail correspondence service. Personal data will be disclosed for internal statistical purposes
The legal basis for data processing is Article 6 Paragraph 1a) of the Regulation.
The personal data is only intended for and accessible to persons and departments within ALTEN and the
latter's partners and service providers at the Controller’s request. Personal data may be disclosed to
authorities entitled to obtain them under applicable regulations.
Data will be stored within the scope and during the time complying with applicable regulations. Data
obtained based on the consent will be processed until the consent for such processing is withdrawn.
The data subject is entitled to access personal data (including to obtain a copy of the data), to amend
it – within the scope indicated in the regulations – to remove it, limit processing, submit a protest
against its processing. An employee is entitled to submit a complaint to the supervisory authority
applicable for personal data processing (the President of the Personal Data Protection Office).
Within the scope of processing the personal data subject pursuant to their consent, the subject may
additionally exercise the following rights: the right to withdraw the consent within the scope of data
processing based on it; the right to transfer personal data, while this right cannot affect the rights and
freedoms of other parties and it is exercised within technically possible scope.
Providing data is voluntary but the lack thereof disables the recruitment process. Each consent may be
withdrawn at any time without affecting the legality of processing performed on the basis of a consent
before its withdrawal.
Consent for Personal Data Processing for future recruitment purposes
I hereby give my consent for my personal data processing by Alten Polska sp. z o.o. for the purpose of
participating in future recruitment within the following scope: first name and surname, date of birth,
e-mail address, phone number, education, professional experience and other data contained in CV.

