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Powiadomienie o ochronie prywatności w procesie rekrutacji 

Powiadomienie dotyczące danych osobowych  

Niniejsze powiadomienie zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Volvo 
Group, uwzględniając fakt, że firma, w której ubiegają się Państwo o pracę i/lub dział rekrutacji Volvo 
Group („VOLVO”) są administratorami danych osobowych. 

VOLVO musi przetwarzać Państwa dane osobowe, aby administrować Państwa kontami/profilami 
użytkowników i/lub Państwa aplikacjami na stanowiska w Volvo Group.  

VOLVO może także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli są Państwo obecnie zatrudnieni lub 
byli zatrudnieni przez Volvo Group lub współpracowali z Volvo Grup jako konsultanci. W takim 
wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem o ochronie prywatności pracownika lub 
konsultanta.  

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora i specjalisty ds. ochrony danych 

W tym powiadomieniu przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania przez VOLVO Państwa 
danych osobowych. VOLVO odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o 
skontaktowanie się ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail 
DPO_Office@volvo.com lub pocztą bądź telefonicznie: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept 
AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Szwecja lub +46 (0)31 66 00 00  

Jakie kategorie danych osobowych będzie przetwarzać VOLVO? 

VOLVO będzie przetwarzać w części lub w całości następujące kategorie danych osobowych.  

- Dane osobiste, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, narodowość, preferowany 
język, zdjęcie 

- Dane kontaktowe, takie jak adres domowy, adres e-mail, numer telefonu 

- Dane zdrowotne, takie jak wyniki badań lekarskich, wyniki badań na obecność narkotyków 
(jeśli dotyczy) 

- Dane dotyczące kompetencji, takie jak CV, dokumenty dotyczące nauki i informacje o 
szkoleniach  

Należy w szczególności zauważyć, że dane dotyczące zdrowia, w stosownych przypadkach, są 
uważane za dane szczególnej kategorii na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i 
należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością. 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych 

VOLVO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe 1) w celach administracyjnych, takich jak 
umożliwienie zarządzania aplikacją i jej oceny oraz założenie konta użytkownika i zarządzanie nim; 
oraz 2) w celach rekrutacyjnych, gdy celem jest znalezienie odpowiedniego kandydata na wolne 
stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych do celów 1 i 2 powyżej stanowi fakt, 
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że w uzasadnionym interesie VOLVO leży posiadanie zorganizowanego systemu administrowania 
kandydatami na stanowisko i przeprowadzania operacji rekrutacyjnych, które zapewniają i utrzymują 
wykwalifikowaną siłę roboczą w Volvo Group.  

Aby zrównoważyć uzasadnione interesy VOLVO i Państwa podstawowe prawa i wolności wzięto pod 
uwagę, że proces rekrutacji musi obejmować przetwarzanie danych osobowych, co kandydaci 
rozumieją i akceptują przy składaniu podań o pracę w VOLVO. VOLVO nie byłoby w stanie osiągnąć 
swoich uzasadnionych interesów określonych powyżej bez przetwarzania danych osobowych 
dotyczących osoby ubiegającej się o pracę w spółce. VOLVO traktuje uzyskane dane osobowe z 
poszanowaniem i zgodnie z zasadami VOLVO dotyczącymi przechowywania danych i praw dostępu.  
VOLVO nie przetwarza żadnych innych informacji niż te, które są niezbędne do przeprowadzenia 
rekrutacji, a dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych nowych celów w przyszłości bez 
Państwa zgody. Dlatego też VOLVO uważa, że przetwarzanie przez spółkę Państwa danych 
osobowych jest zgodne z Państwa interesem jako kandydatów na pracowników/pracowników VOLVO, 
i że przetwarzanie przez VOLVO Państwa danych osobowych nie stanowi naruszenia Państwa praw i 
wolności.  

W wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie można zastosować innej podstawy prawnej, 
VOLVO może poprosić o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku 
wykorzystania zgody można ją w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie miało wpływu na 
legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, należy 
skontaktować się ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych, korzystając w tym celu z podanych 
poniżej informacji kontaktowych. 

Skąd VOLVO będzie uzyskiwać Państwa dane osobowe? 

VOLVO będzie uzyskiwać Państwa dane osobowe przede wszystkim od Państwa lub od stron 
trzecich, do których skierują nas Państwo w celu uzyskania Państwa danych osobowych. Niektóre 
dane osobowe, takie jak wewnętrzne identyfikatory referencyjne, mogą być automatycznie 
generowane przez systemy IT VOLVO.  

Co się stanie, jeśli VOLVO nie otrzyma od Państwa żadnych danych osobowych? 

Dane osobowe są wymagane i konieczne do celów przetwarzania Państwa aplikacji, które nie mogą 
być rozpatrzone przez VOLVO do czasu dostarczenia przez Państwa wymaganych danych 
osobowych. 

Jak VOLVO będzie udostępniać Państwa dane osobowe? Czy będą przesyłane poza 
UE/EOG? 

VOLVO nie udostępni Państwa danych osobowych nikomu spoza Volvo Group, chyba że wymagają 
tego przepisy prawa lub regulacje. VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu 
przetwarzania danych osobowych, udostępnić Państwa dane innym spółkom Volvo Group, w tym 
spółkom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Volvo może 
również, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić 
Państwa dane osobowe dostawcom firm zewnętrznych, w tym dostawcom spoza UE/EOG.  

VOLVO zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony 
Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie danych 
osobowych. Może to na przykład obejmować wykorzystanie wewnętrznych lub zewnętrznych umów o 
przetwarzaniu danych opartych na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych 
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lub na porozumieniu EU-US Privacy Shield, lub innych mechanizmach, które były od czasu do czasu 
uznawane lub zatwierdzane przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania 
danych prosimy skontaktowanie ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych. 

Jak długo VOLVO będzie przechowywać Państwa dane osobowe? 

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez dwa (2) lata od jego zakończenia (lub dłużej, w 
zależności od obowiązującego prawa pracy) na wypadek ewentualnego sporu (np. z powodu 
dyskryminacji). Jeżeli wyrażono zgodę na przechowywanie danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, dane będą przechowywane do czasu, gdy przyszła rekrutacja kandydata stanie się 
nieaktualna lub do czasu wycofania tej zgody. 

Państwa prawa do ochrony danych osobowych 

Mają Państwo prawo do żądania od VOLVO informacji o przetwarzanych danych osobowych 
dotyczących Państwa oraz do dostępu do takich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do 
żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz do żądania usunięcia 
swoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa 
danych osobowych, co oznacza żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez VOLVO w pewnych okolicznościach. Istnieje również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu 
w oparciu o uzasadniony interes lub przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Mają 
Państwo również prawo do przenoszenia danych (przekazania Państwa danych osobowych innemu 
administratorowi danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych przez VOLVO jest oparte na zgodzie 
lub zobowiązaniu umownym i jest zautomatyzowane.  

Mają Państwo również prawo do złożenia organowi nadzorczemu wszelkich skarg dotyczących 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez VOLVO. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
tych praw i sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się ze specjalistą VOLVO ds. ochrony 
danych. 


