
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), dalej: „RODO“, informujemy, że: 

1. administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa; 

2. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:  

• Pierre Fabre Dermo-Cosmetique  Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,  

• e-mail: odo.pfdc@pierre-fabre.com;  

3. na zlecenie administratora danych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez Pierre 

Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 762) przy ul. Belwederskiej 

20/22, nr KRS: 0000010956, dalej jako: „PFM”;  

4. dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane, w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 

5. administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych podmiotom należącym do 

Grupy Pierre Fabre w Polsce i we Francji; odbiorcą danych osobowych mogą być również 

podmioty działające na zlecenie administratora danych, na podstawie art. 28 RODO, w związku 

z realizacją ww. celów, w tym PFM oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania 

i usuwania awarii; 

7. administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych; 

8. dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia tego procesu; natomiast w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą 

wykorzystywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na 

dane stanowisko lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody; przysługuje Ci 

prawo do: 

• żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie 

żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji prowadzonym przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO, a także prawo do przenoszenia tych danych; 
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• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie 

Twoich danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z 

prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;. 

9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, 

natomiast podanie przez Ciebie innych danych osobowych jest dobrowolne; 

10. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

ZGODA 

Klikając w przycisk ,,Wyślij’’ wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique 

Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych w zakresie wykraczającym poza dane, wynikające z przepisów prawa pracy, w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym 

czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: odo.pfdc@pierre-

fabre.com, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe mogą 

zostać ujawnione podmiotom należącym do Grupy Pierre Fabre w Polsce i we Francji, a także 

podmiotom działający na zlecenie Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp.  z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, na podstawie art. 28 RODO, w związku z realizacją ww. celów, w tym Pierre Fabre 

Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie 

serwisowania i usuwania awarii.  Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym postępowaniu 

rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego postępowania. W przypadku wyrażenia 

przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane 

będą wykorzystywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu 

rekrutacji lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody. 

 

ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu 

przeprowadzenia kolejnych postępowań rekrutacyjnych kandydatów na pracowników Pierre Fabre 

Dermo-Cosmetique  Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

od momentu przekazania moich dokumentów aplikacyjnych lub do momentu cofnięcia przeze mnie 

niniejszej zgody. 
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