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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w związku z rekrutacją do Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 

 

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Samsung, a 

także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt na adres dane.osobowe@samsung.com. 

  

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (dalej jako „Samsung”). 

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Samsung procesów rekrutacyjnych. 

Samsung uzyskał Twoje dane od agencji rekrutacyjnej, z która współpracujesz lub otrzymał je 

bezpośrednio od Ciebie w związku z procesem rekrutacji, w którym bierzesz udział.  

W ramach trwającej rekrutacji Samsung przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie przepisu 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie 

danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Samsung przetwarza je na podstawie Twojej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Twoich danych 

osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Zostaną 

usunięte w przypadku, gdy wycofasz wcześniej wyrażoną zgodę. 

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, 

dane będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku 

od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody.  

Samsung może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim takim jak: partnerzy biznesowi 

wspomagający Samsung w prowadzeniu i obsłudze procesów rekrutacyjnych (agencje HR, spółki 

udostępniające systemy informatyczne). Odbiorcami Twoich danych osobowych są również inne spółki 

z grupy kapitałowej Samsung, w zakresie w jakim wynika to z wymogów korporacyjnych. Przekazanie 

Twoich danych osobowych do wskazanych kategorii odbiorców zawsze odbywa się z poszanowaniem 

obowiązujących przepisów. 

W związku z wymogami korporacyjnymi Samsung Twoje dane osobowe będą przekazywane do 

państwa trzeciego (w szczególności Republika Korei). Samsung zapewnia, że przekazanie danych 

osobowych do państw trzecich będzie posiadało odpowiednią podstawę prawną (np. Standardowe 

Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, Wiążące Reguły Korporacyjne). Możesz uzyskać 

kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zwracając się ze swoim żądaniem na 

adres e-mail dane.osobowe@samsung.com. Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej na 

wskazany przez Ciebie adres e-mail. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do 

przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia 
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zgody w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

W przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego 

prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona 

danych osobowych. Będziemy jednak wdzięczni jeżeli przed wniesieniem swojej skargi do organu 

nadzorczego skontaktujesz się z nami i dasz nam szansę zajęcia się Twoimi wątpliwościami 

związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. 

  

 

 

 


