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Polityka prywatności dla kandydatów 

Ostatnia aktualizacja:  

Niniejsza Polityka prywatności dla kandydatów („Polityka”) opisuje, jakie Pani/Pana dane osobowe 

otrzymuje Grupa Agilent („Firma”, „Agilent”, „my”, „nas” lub „nasze”), w jaki sposób je 

przetwarzamy, a także określa Pani/Pana prawa i obowiązki w odniesieniu do Pani/Pana danych 

osobowych. Podmiot Agilent, który jest Pani/Pana potencjalnym pracodawcą, jest administratorem 

danych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz wszelkiego innego prawa 

Unii Europejskiej lub wszelkiego właściwego prawodawstwa krajowego („Przepisy o ochronie 

danych osobowych”). Zobowiązujemy się chronić i szanować Pani/Pana prywatność.  

Lokalizacja  Proponowany pracodawca  Dane kontaktowe  

Austria Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Belgia  Agilent Technologies Belgium 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

  

Dania  Agilent Technologies 

Denmark ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

  

Finlandia Agilent Technologies 

Finland Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

  

Francja Agilent Technologies 

France SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Niemcy  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Niemcy  

job_posting@agilent.com 

  

Niemcy  Agilent Technologies 

Manufacturing 

GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Niemcy  

job_posting@agilent.com 

  

Niemcy  Agilent Technologies R&D and 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Niemcy  

job_posting@agilent.com 
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Niemcy  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Niemcy  

job_posting@agilent.com 

  

Irlandia  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irlandia 

job_posting@agilent.com 

  

Włochy  Agilent Technologies 

Italia S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio 

MI  

job_posting@agilent.com 

  

Holandia  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Norwegia Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

  

Polska  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Świętojańska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

Hiszpania  Agilent Technologies 

Spain, S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Hiszpania) 

job_posting@agilent.com 

  

Szwecja  Agilent Technologies 

Sweden AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

  

Wielka Brytania  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

  

 

W tej polityce opisano podstawy dla przetwarzania wszelkich danych osobowych, jakie Pani/Pan 

przekaże nam poprzez Zewnętrzną witrynę rekrutacji Agilent („Zewnętrzna witryna rekrutacji 

Agilent”) oraz wszelkich innych danych, jakie otrzymamy od Pani/Pana lub stron trzecich (np. osób 

udzielających referencji) w odniesieniu do Pani/Pana podania o pracę. Proszę uważnie przeczytać 

poniższe informacje, aby poznać nasze poglądy i praktyki dotyczące Pani/Pana danych i tego, jak 

mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
http://careers.agilent.com/
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będziemy się z nimi obchodzić. Korzystając z Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, akceptuje 

Pani/Pan praktyki opisane w tej polityce. 

W razie jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących tej Polityki, proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych: 

E-mail: data-protection.officer@agilent.com 

Telefon: +44 131 452 0725 

Poczta: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Rodzaje danych, jakie otrzymujemy i wykorzystujemy 

Otrzymamy i wykorzystamy następujące informacje na temat Pani/Pana: 

• Informacje, które przekaże Pani/Pan jako część swojego podania o pracę. Przekaże nam 

Pani/Pan informacje na swój temat, korzystając z Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, w 

celu złożenia podania o pracę lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. 

Obejmuje to informacje, które przekaże Pani/Pan w celu rejestracji na i użytkowania 

Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (jak adres 

domowy lub służbowy), data urodzenia, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, 

wynagrodzenie, numer ubezpieczenia społecznego, informacje potwierdzające zdolność 

wykonywania pracy w kraju, o zatrudnienie w którym Pani/Pan się ubiega, a także wszelkie 

informacje, jakie Pani/Pan zdecyduje się przesłać na witrynie lub przesłać do Zewnętrznej 

witryny rekrutacji Agilent (jak informacje z CV).  

o Informacje poufne, jakie może Pani/Pan przekazać: W przypadkach, gdy jest to 

dozwolone przez prawo krajowe, może Pani/Pan przekazać pewne poufne dane 

osobowe za swoją zgodą, jak rasa lub pochodzenie etniczne, informacje o swojej 

niepełnosprawności lub jej braku, w celu prowadzenia monitoringu przestrzegania 

zasad równych szans. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan nie przekazywać tych danych, nie 

będzie to w żaden sposób zagrażać Pani/Pana podaniu o pracę. 

• Informacje, które gromadzimy na temat używania przez Panią/Pana portalu. 

Automatycznie gromadzimy pewne dane od Pani/Pana, gdy korzysta Pani/Pan z naszej 

Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, w tym adres IP lub inne unikalne identyfikatory 

urządzenia, informacje zbierane przez pliki cookie na temat użytkowania przez Panią/Pana 

Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, operatora telefonii komórkowej (jeśli dotyczy), 

ustawień strefy czasowej, systemu operacyjnego oraz platformy, a także informacje dotyczące 

użytkowania przez Panią/Pana Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent („Informacje o 

użytkowaniu”). 

 

• Informacje od stron trzecich. Otrzymujemy informacje od stron trzecich w związku z 

Pani/Pana podaniem, takich jak osoby udzielające referencji, osoby prowadzące rekrutację i 

organizacje przeprowadzające weryfikację danych o osobie (co obejmuje sprawdzanie prawa 

do zatrudnienia, karalności, informacji o karalności z baz danych pojazdów silnikowych w 

zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo).  

Pliki cookie  

Wykorzystujemy pliki cookie do poprawy jakości korzystania przez Panią/Pana z Zewnętrznej witryny 

rekrutacji Agilent. Pliki cookie to małe pliki, które, po umieszczeniu na Pani/Pana urządzeniu, 

pozwalają nam na oferowanie pewnych funkcji i funkcjonalności. Zewnętrzna witryna rekrutacji 

Agilent wykryje i wykorzysta Pani/Pana adres IP lub nazwę domeny w celu monitorowania ruchu 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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wewnętrznego i zarządzania przepustowością witryny lub w celu innego zarządzania Zewnętrzną 

witryną rekrutacji Agilent.  

Wykorzystujemy następujące pliki cookie: 

• Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie konieczne do działania Zewnętrznej witryny 

rekrutacji Agilent. Zaliczają się do nich, na przykład, pliki cookie pozwalające Pani/Panu 

logować się do zabezpieczonych obszarów Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent. 

• Pliki cookie analityczne/związane z wydajnością. Pozwalają one nam rejestrować 

prawidłowości i wzorce użytkowania przez różnych użytkowników, np. rozpoznawanie i 

zliczanie liczby gości oraz obserwowanie tego, jak goście poruszają się po Zewnętrznej 

witrynie rekrutacji Agilent podczas korzystania z niej. Pozwala nam to poprawiać działanie 

Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, na przykład, poprzez zapewnianie, że użytkownicy 

łatwo odnajdują to, czego szukają. 

• Funkcjonalne pliki cookie. Służą one do rozpoznawania Pani/Pana, gdy powróci Pani/Pan na 

Zewnętrzną witrynę rekrutacji Agilent. Pozwala nam to na personalizację treści dla Pani/Pana, 

witanie Pani/Pana imieniem i zapamiętywanie Pani/Pana preferencji (np. wyboru języka lub 

regionu). 

Jeśli z jakiegoś powodu nie chce Pani/Pan wykorzystywać plików cookie, może je Pani/Pan wyłączyć, 

zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, jeśli to Pani/Pan zrobi, może to negatywnie 

wpływać na jakość korzystania z Zewnętrznej witryny rekrutacji Agilent, a my nie będziemy już mogli 

oferować Pani/Panu spersonalizowanej treści. Jeśli nie wyrazi Pani sprzeciwu wobec wykorzystywania 

plików cookie, uznamy, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na ich wykorzystywanie. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat tego, jak Agilent wykorzystuje pliki cookie, proszę zapoznać się z naszą  

Polityką prywatności na Agilent.com. 

Jak wykorzystujemy Pani/Pana informacje 

Tabela w Załączniku nr 1 opisuje, jak wykorzystujemy Pani/Pana informacje oraz określa podstawy 

prawne do przetwarzania, wykorzystywane przez nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Jak udostępniamy Pani/Pana informacje 

Udostępniamy Pani/Pana informacje Agilent Technologies Inc. w celach określonych w  

Załączniku nr 1.  

Udostępniamy również Pani/Pana informacje wybranym odbiorcom w celach określonych w 

Załączniku nr 1. Do takich kategorii odbiorców zaliczają się:  

• dostawcy portalu, w tym dostawcy ADP i LLC znajdujący się w USA; 

• dostawcy usług informatycznych; 

• dostawcy usług weryfikacji danych o osobie;  

• osoby udzielające referencji;  

• dostawcy usług administracyjnych, w tym Global Administrative Services Center (Globalne 

centrum usług administracyjnych) („GASC”) znajdujące się w Malezji; oraz 

• agencje rekrutacyjne z siedzibami w UE. 

W sytuacjach, w których od Agilent wymaga tego prawo, Agilent ujawni Pani/Pana dane osobowe 

organom nadzoru, sądom, policji lub administracji podatkowej/rządowej lub w trakcie 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
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postępowania prawnego, w reakcji na sytuację awaryjną stanowiącą zagrożenie dla osób lub 

mienia, jeśli jest to konieczne w celu ochrony interesu prawnego Agilent, a także gdy jest to 

wymagane z przyczyn bezpieczeństwa narodowego, zapobiegania przestępstwom lub ich 

wykrywania. W niektórych przypadkach, zgodnie z właściwym prawem, poinformowanie 

Pani/Pana o szczegółach takiego ujawnienia z wyprzedzeniem może być niemożliwe. Agilent 

podejmie wszelkie starania w rozsądnym zakresie w celu ujawnienia jak najmniejszej wymaganej 

ilości danych osobowych w takich przypadkach. Wszelkie tego typu żądania będą kierowane do 

działu kadr i/lub Regionalnego radcy ds. zgodności z przepisami, którzy, według własnego uznania, 

przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji, mogą zażądać dowodu uprawnienia do danych i/lub 

wyłączenia zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych, a także dowodu tożsamości. 

Gdzie przechowujemy Pani/Pana informacje 

Dane osobowe Pani/Pana, które gromadzimy, zostaną przesłane do Agilent US w USA i będą tam 

przechowywane/przetwarzane na mocy modelowych umów Komisji Europejskiej w sprawie 

przesyłania danych osobowych do krajów trzecich, stosownie do decyzji 2004/915/WE oraz 

2010/87/UE. Aby zapoznać się z obowiązującymi wewnątrz grupy standardowymi klauzulami o 

ochronie danych osobowych, które obowiązują Agilent, proszę skontaktować się z  

Inspektorem Ochrony Danych Agilent korzysta z usług pewnej liczby dostawców będących osobami 

trzecimi (jak podano wyżej), świadczących usługi na rzecz Agilent. Wszyscy dostawcy przetwarzający 

dane osobowe poza EOG są zobowiązani do realizacji standardowych klauzul umownych dla 

przesyłania danych osobowych (stosownie do decyzji 2010/87/UE) lub do posiadania certyfikatu 

zgodności z porozumieniem Privacy Shield między UE a USA Departamentu Handlu USA. Aby 

uzyskać więcej informacji na temat porozumienia Privacy Shield między UE a USA, proszę odwiedzić 

witrynę Privacy Shield Departamentu Handlu USA. Aby zapoznać się z kopią standardowych klauzul 

umownych lub certyfikatem Privacy Shield, proszę skontaktować się z Urzędnikiem ds. Ochrony 

Danych, w sprawach, jakich to dotyczy. 

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że podejmiemy 

wszelkie starania w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, nie możemy zagwarantować 

bezpieczeństwa Pani/Pana informacji przesyłanych przez Zewnętrzną witrynę rekrutacji Agilent, a 

wszelkie przesyłanie odbywa się na Pani/Pana własne ryzyko. Po otrzymaniu Pani/Pana informacji 

podejmiemy właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych 

przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub 

nieuprawnionymi zmianami. 

Przechowywanie danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Agilent przez rok, z wyjątkiem danych 

kandydatów z USA, Brazylii, Kanady i Korei Południowej, które będą przechowywane przez trzy lata. 

Pani/Pana informacje będą przechowywane dłużej, jeśli wymagać będzie tego prawo lub nakaz sądowy 

i/lub w razie potrzeby realizacji lub obrony roszczeń prawnych. 

 

Usuwanie Pani/Pana danych 

Kiedy zdezaktywuje Pani/Pan swoje konto, Pani/Pana dane będą przechowywane na naszej 

Zewnętrznej witrynie rekrutacji Agilent. Aby usunąć swoje dane, proszę przesłać do nas wiadomość e-

mail na adres data-protection.officer@agilent.com. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania 

Pani/Pana danych zgodnie z okresem przechowywania określonym powyżej.  

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
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Pani/Pana prawa 

Ma Pani/Pan pewne prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas Pani/Pana danych 

osobowych. Niektóre z nich mają zastosowanie wyłącznie w pewnych  

okolicznościach, zgodnie z bardziej szczegółowym opisem poniżej. Podajemy  

również sposoby korzystania z tych praw. Proszę zwrócić uwagę, że będziemy wymagać od Pani/Pana 

potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie skorzystania z 

Pani/Pana praw poprzez podanie (i) Pani/Pana imienia i nazwiska oraz przedstawienie  

(ii) ważnego dowodu tożsamości (np. paszportu lub prawa jazdy). Musimy odpowiedzieć  

na Pani/Pana żądanie skorzystania z tych praw bez zbędnej zwłoki i w czasie nie dłuższym niż jeden 

miesiąc (ale ten termin może zostać wydłużony o dodatkowe dwa miesiące w pewnych 

okolicznościach). Aby skorzystać z jakiegoś ze swoich praw, proszę wypełnić poniższy formularz i 

przesłać go tutaj. Poza tym, może Pani/Pan uzyskać dostęp, sprostować i usunąć dane osobowe ze 

swojego profilu na Zewnętrznej witrynie rekrutacji Agilent.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Dostęp. Ma Pani/Pan prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a jeśli tak 

jest, prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana przechowywanych przez 

nas oraz pewnych informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas tych danych oraz 

tego, komu je udostępniamy. 

 

• Przenoszenie. Ma Pani/Pan prawo otrzymać podzbiór danych osobowych, jakie gromadzimy 

od Pani/Pana, w formie uporządkowanej, powszechnie stosowanej i pozwalającej na odczyt 

maszynowy, a także prawo do zażądania przesłania przez nas takich danych osobowych stronie 

trzeciej. Jeśli życzy sobie Pani/Pan, abyśmy przesłali dane osobowe stronie trzeciej, proszę 

koniecznie określić tę stronę i zwrócić uwagę, że możemy to zrobić tylko wtedy, gdy jest to 

technicznie wykonalne. Nie odpowiadamy za bezpieczeństwo danych osobowych ani ich 

przetwarzanie po ich odebraniu przez stronę trzecią.  

 

• Uwaga: Możemy nie być w stanie przekazać Pani/Panu pewnych danych osobowych po 

otrzymaniu żądania uzyskania dostępu lub przeniesienia, jeśli przekazanie tych danych 

naruszyłoby prawa innej osoby (np. gdy przekazanie Pani/Pana danych osobowych, jakie 

przechowujemy, spowodowałoby ujawnienie informacji o innej osobie) lub w przypadkach, 

gdy zastosowanie mają inne wyłączenia. 

 

• Sprostowanie. Ma Pani/Pan prawo do zażądania od nas sprostowania wszelkich Pani/Pana 

danych osobowych przechowywanych przez nas, które są błędne, jak również do uzupełnienia 

niepełnych danych (w tym przez przekazanie oświadczenia uzupełniającego). Jeśli zażąda 

Pani/Pan sprostowania, proszę szczegółowo podać, dlaczego uważa Pani/Pan, że 

przechowywane przez nas Pani/Pana dane osobowe są błędne lub niekompletne, abyśmy mogli 

ocenić, czy sprostowanie jest konieczne. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie oceny przez nas, 

czy przechowywane przez nas dane osobowe Pani/Pana są błędne lub niekompletne, może 

Pani/Pan skorzystać ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych, jakich 

to dotyczy, zgodnie z opisem poniżej. Jeśli zgodzimy się, że dane osobowe są błędne lub 

niekompletne, podejmiemy starania w celu poinformowania wszelkich osób trzecich, którym 

udostępniliśmy wspomniane dane, aby mogły one również sprostować te dane. 

 

• Usunięcie. Ma Pani/Pan prawo do zażądania od nas usunięcia przechowywanych przez nas 

Pani/Pana danych osobowych w następujących okolicznościach: 

o uważa Pani/Pan, że przechowywanie Pani/Pana danych osobowych przez nas nie jest 

już konieczne, np. jeśli zdecyduje Pani/Pan, że już nie chce przesyłać podania przez 

Zewnętrzną witrynę rekrutacji Agilent, 

o przetwarzamy przechowywane przez nas Pani/Pana dane osobowe, powołując się na 

Pani/Pana uzasadniony interes, a Pani/Pan sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu. 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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Proszę przekazać nam swoje uzasadnienie, abyśmy mogli ocenić, czy występuje 

nadrzędny interes przechowywania takich danych osobowych przez nas;  

o nie życzy już sobie Pani/Pan, abyśmy wykorzystywali Pani/Pana dane osobowe, które 

posiadamy, w celu przesyłania Pani/Panu powiadomień na temat nowych ofert pracy, 

które pasują do Pani/Pana profilu; lub  

o uważa Pani/Pan, że przechowywane przez nas Pani/Pana osobowe są przez nas 

bezprawnie przetwarzane.  

 

Proszę zwrócić uwagę, że może Pani/Pan skorzystać ze swojego prawa do ograniczenia 

przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych podczas rozpatrywania przez nas 

Pani/Pana żądania zgodnie z opisem poniżej. Proszę jak najbardziej szczegółowo uzasadnić 

swoje żądanie, aby pomóc nam stwierdzić, czy istnieje uprawniona przyczyna do usunięcia 

Pani/Pana danych. Zachowamy dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony powód ich 

zachowania zgodnie z prawem (np. w celu obrony roszczeń prawnych lub swobody 

wypowiedzi), ale jeśli tak się stanie, poinformujemy Panią/Pana o tym.  

 

• Ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania. Ma Pani/Pan prawo do zażądania 

od nas zatrzymania przetwarzania przechowywanych przez nas Pani/Pana danych osobowych 

innego niż do celów przechowywania w pewnych okolicznościach. Jednakże, proszę zwrócić 

uwagę, że jeśli wstrzymamy przetwarzanie danych osobowych, możemy ponownie je 

wykorzystać, jeśli wystąpi uzasadniona przyczyna ku temu wynikająca z Przepisów o ochronie 

danych osobowych (np.w celu obrony roszczeń prawnych lub ochrony innej osoby). Jeśli 

zgodzimy się na zatrzymanie przetwarzania danych osobowych, podejmiemy starania w celu 

poinformowania wszelkich osób trzecich, którym udostępniliśmy właściwe dane osobowe, aby 

mogły one również zaprzestać ich przetwarzania. Może Pani/Pan zażądać zatrzymania 

przetwarzania przechowywanych przez nas Pani/Pana danych osobowych i ograniczenia się 

wyłącznie do ich przechowywania, jeśli: 

o uważa Pani/Pan, że dane osobowe są błędne, na okres wymagany, abyśmy mogli 

sprawdzić, czy dane są prawdziwe; 

o chcemy usunąć dane osobowe z powodu bezprawnego przetwarzania ich przez nas, ale 

Pani/Pan chce po prostu, abyśmy ograniczyli wykorzystywanie tych danych; 

o już nie potrzebujemy danych osobowych do celów, do jakich są przetwarzane, ale 

wymaga Pani/Pan od nas zachowania tych danych w celu ustanowienia, realizacji lub 

obrony roszczeń prawnych; lub 

o wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas przechowywanych 

przez nas Pani/Pana danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu 

i pragnie Pani/Pan, abyśmy wstrzymali przetwarzania danych osobowych podczas 

stwierdzania, czy występuję nadrzędny interes przechowywania takich danych 

osobowych przez nas. 

 

• Sprzeciw. Ma Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych 

osobowych, a my rozpatrzymy Pani/Pana żądanie. Proszę przekazać nam swoje uzasadnienie, 

abyśmy mogli ocenić, czy występuje istotny nadrzędny interes dalszego przetwarzania takich 

danych osobowych przez nas lub czy musimy je przetwarzać w odniesieniu do roszczeń 

prawnych; Może Pani/Pan zażądać również ograniczenia przez nas przetwarzania wyłącznie do 

przechowywania podczas rozpatrywania przez nas Pani/Pana sprzeciwu.  

Jeśli chce Pani/Pan złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, 

najpierw proszę skontaktować się z nami z użyciem adresu data-protection.officer@agilent.com, a my 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
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podejmiemy wszelkie starania w celu rozpatrzenia Pani/Pana żądania. Nie ogranicza to Pani/Pana praw 

do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych. 

 

Zmiany  

Wszelkie przyszłe zmiany tej polityki zostaną opublikowane na tej stronie. Proszę regularnie odwiedzać 

ponownie stronę, aby zapoznać się z aktualizacjami lub zmianami tej polityki.  

Kontakt 

Pytania, komentarze i żądania dotyczące tej polityki, na które chętnie odpowiemy, proszę przesyłać 

do Inspektora Ochrony Danych na następujący adres e-mail data-protection.officer@agilent.com 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
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Załącznik nr 1 

  

Cele przetwarzania danych kandydatów  
 

Cel wykorzystania Kategorie danych osobowych 

przetwarzanych w poszczególnych 

celach 

Podstawa prawna do przetwarzania 

Zarządzanie rekrutacją  Dane kontaktowe (takie jak adres 

domowy i służbowy, numery 

telefonu, adresy e-mail), 

informacje z curriculum vitae,  

Wymagane w celu spełniania przez 

Agilent wymogów prawnych (jeśli 

dotyczy) 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska.  

 

W celu identyfikacji i oceny 

kandydatów na stanowiska. 

Dane o tożsamości, takie jak tytuł, 

imię i nazwisko, obywatelstwo, 

data urodzenia, dokument 

potwierdzający uprawniania do 

zatrudnienia. 

Dane kontaktowe, takie jak adres 

domowy i służbowy, numery 

telefonu, adresy e-mail, dane 

kontaktowe osób do 

powiadomienia w sytuacjach 

awaryjnych oraz najbliższych 

krewnych. 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska.  

 

W celu określenia i zatwierdzenia 

kwalifikacji do zatrudnienia. 

Dane dotyczące wykształcenia, 

szkolenia zawodowego i 

dotychczasowej kariery, w tym 

kwalifikacje, certyfikaty, 

referencje lub informacje z 

curriculum vitae. 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

 

W celu przeprowadzenia 

weryfikacji danych w zakresie 

dopuszczalnym przez właściwe 

prawo (w tym sprawdzanie 

referencji, kwalifikacji, 

sprawdzanie niekaralności). 

Informacje o tożsamości i dane 

kontaktowe oraz referencje od 

poprzednich pracodawców lub 

zawodowych osób kontaktowych. 

 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

Jeśli Pani/Pan zostanie przyjęty 

do pracy, w celu utworzenia akt 

zatrudnienia. 

 

Informacje o tożsamości, takie jak 

imię i nazwisko, płeć i data 

urodzenia.  

Dane kontaktowe, takie jak adres 

domowy i służbowy, numery 

telefonu i adresy e-mail.  

Informacje osobiste i dotyczące 

rodziny (np. dane kontaktowe 

małżonka/partnera i/lub dzieci).  

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu wdrażania 

zatrudnionych kandydatów na 

stanowiska. 

Wymagane w celu spełniania przez 

Agilent wymogów prawnych (jeśli 

dotyczy) 
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Dane dotyczące rozpoczęcia i 

rozwoju kariery, w tym data 

zatrudnienia, kategoria pracownika 

oraz status zatrudnienia na pełen 

etat lub w niepełnym wymiarze 

godzin. 

Informacje dotyczące wykształcenia, 

informacje dotyczące zatrudnienia, 

płeć, wynagrodzenie, dane konta 

bankowego, identyfikator 

pracownika, numer ubezpieczenia 

społecznego, unikalny identyfikator 

podatkowy, zdjęcie, paszport, dowód 

osobisty, przekonania religijne i 

polityczne, członkostwo w związkach 

zawodowych, dane o zdrowiu i dane 

o karalności. 

 

 

W zakresie dopuszczalnym przez 

właściwe prawo, do 

przeprowadzania monitoringu 

zatrudnienia i różnorodności. 

Dane dotyczące rasy, pochodzenia 

etnicznego, narodowości lub 

orientacji seksualnej (tylko USA, 

nie w krajach EOG). 

Wymagane w celu spełniania przez 

Agilent wymogów prawnych (jeśli 

dotyczy) 

Zgoda (tylko USA)  

W celu zapewniania Pani/Panu 

wsparcia dla użytkowników 

portalu. 

Dane logowania, jak nazwa 

użytkownika i hasło. 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

 

W celu komunikacji z 

Panią/Panem. 

Informacje o tożsamości, jak 

nazwisko.  

Dane kontaktowe, takie jak adres 

domowy i służbowy, numery 

telefonu i adresy e-mail.  

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

Przesyłanie Pani/Panu 

powiadomień o nowych wakatach 

pasujących do Pani/Pana profilu.  

Adres e-mail.  

 

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

 

W celu doskonalenia Zewnętrznej 

witryny rekrutacyjnej Agilent i 

zapewniania przedstawiania 

zawartości Zewnętrznej witryny 

rekrutacyjnej Agilent w 

najskuteczniejszy sposób dla 

Pani/Pana i Pani/Pana urządzenia. 

 

Informacje o użytkowaniu Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

W celu zarządzania Zewnętrzną 

witryną rekrutacyjną Agilent i dla 

potrzeb operacji wewnętrznych, 

takich jak rozwiązywanie 

problemów, analiza danych, 

testowanie, badania, cele 

statystyczne i ankietowe.  

Informacje o użytkowaniu  Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 



 

 

 
| US-DOCS\100655737.9 6-sie-2018 

Aby zachować bezpieczeństwo 

Zewnętrznej witryny 

rekrutacyjnej Agilent. 

Informacje o użytkowaniu Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

W celu rozwijania Zewnętrznej 

witryny rekrutacyjnej Agilent i 

poprawy naszych procedur 

rekrutacyjnych. 

Wszystkie dane zebrane od 

podmiotu danych, tzn. informacje o 

tożsamości, dane kontaktowe oraz 

dane dotyczące rozwoju kariery.  

Wymagane w uzasadnionym 

interesie Agilent w celu oceny 

kandydatów na stanowiska. 

 


