
Zasady przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w  

Siemens Mobility sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail 

praca.mobility@siemens.com  

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem adresu e-mail 

praca.mobility@siemens.com jest Siemens Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: adres: ul. 

Żupnicza 11 03-821 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 

0000713334, Kapitał zakładowy: 9.543.650,00.-PLN, NIP: 113-296-01-11  

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

Zbieramy dane osobowe: (i) osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, (ii) osób fizycznych prowadzących we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Siemens Mobility sp. z o.o. przetwarza w 

szczególności następujące kategorie danych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe 

wskazane przez kandydata oraz inne kategorie danych zawarte w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli 

osoba, której dane dotyczą, przekaże je dobrowolnie w trakcie procesu rekrutacji  

3. JAKIMI ZASADAMI KIERUJEMY SIĘ CHRONIĄC PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZAJĄC 

DANE OSOBOWE? 

Siemens Mobility sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Państwa prawa do prywatności, a także 

zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. Jedną z najistotniejszych zasad jakimi się 

kierujemy jest przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów i z 

poszanowaniem obowiązującego prawa. 

Dane osobowe zbierane przez Siemens Mobility sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail 

praca.mobility@siemens.com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), („RODO”). 

Przetwarzając dane osobowe kierujemy się w szczególności zasadami: 

• legalności – czuwając aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem; 

• rzetelności – działając w sposób uczciwy; 

• przejrzystości – informując o tym w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane; 

• celowości – zbierając dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach oraz czuwając nad tym, aby nie były one przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi 

celami; 

• proporcjonalności – przetwarzając dane osobowe wyłącznie w zakresie adekwatnym i 

niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych celów; 

• prawidłowości – dbamy o to aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne i w razie 

potrzeby uaktualniamy je; 

• ograniczenia przechowywania danych osobowych w czasie – przechowujemy je nie dłużej niż 

jest to niezbędne dla celów, dla których je przetwarzamy. 

Przetwarzamy dane osobowe tak, aby zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, wykorzystując do tego odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 
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Dane osobowe zbierane przez Siemens Mobility sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail 

praca.mobility@siemens.com mogą być przetwarzane wyłącznie w celach obecnych i, jeżeli Państwo 

wyrażą odrębną zgodę, przyszłych rekrutacji na stanowisko pracy w Siemens Mobility sp. z o.o. lub 

nawiązania współpracy z Siemens Mobility sp. z o.o.. 

Podstawą prawną przetwarzania w przypadku osób uczestniczących w rekrutacji na konkretne 

stanowisko jest: 

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO– podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny art. 221 § 1 Kodeksu pracy (dot. osób które aplikują na 

stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę); 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes związany z ustaleniem, dochodzeniem oraz 

obroną przed roszczeniami 

− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda jeżeli wskazane zostaną inne dane, niż wskazane w przepisach 

prawa pracy  

Dodatkowo, w stosunku do osób które wyraziły zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach: 

− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach 

 

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?  

Przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich odpłatnej kopii); 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe i 

ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne; 

• prawo do usunięcia swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

6. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

 

• Dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla 

którego są one przetwarzane tj.: 

a) do 4 miesięcy po zakończeniu rekrutacji w przypadku aplikowania przez Państwo jedynie na 

konkretne stanowisko 

b) do momentu odwołania zgody jeśli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda 

 

7. KOMU I NA JAKICH ZASADACH MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE? 

Siemens Mobility sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe z adresu e-mail 

praca.mobility@siemens.com innym spółkom grupy Siemensa w związku z realizacją procesu 

rekrutacji, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do powyższych 

celów. 

Siemens Mobility sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe spółkom grupy Siemensa, sądom, 

organom ścigania, organom regulacyjnym lub doradcom prawnym w przypadku, gdy jest to niezbędne 

do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.  

Siemens Mobility sp. z o.o. zleca (osobiście lub przez podmiot trzeci taki jak właściwa spółka grupy 

Siemensa) wykonanie usług usługodawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym), jak dostawcy usług w 

zakresie hostingu lub utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie 
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Siemens Mobility sp. z o.o. i są zobowiązane umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym 

prawem o ochronie danych osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym („krajach trzecich”), w których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają tego 

samego poziomu ochrony danych, co przepisy prawa macierzystego kraju danej osoby fizycznej.  

W takich przypadkach Siemens Mobility sp. z o.o. (osobiście lub przez podmiot trzeci taki jak właściwa 

spółka grupy Siemensa) podejmuje działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich 

zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych innymi środkami.  

• Wymieniamy dane osobowe ze spółkami grupy Siemensa w krajach trzecich tylko wówczas, 

gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne („WRK“) Siemensa dotyczące ochrony danych 

osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące WRK Siemensa znajdą Państwo 

http://www.siemens.com/corp/pool/en/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en.pdf. 

• Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, 

gdy dany odbiorca (i) podpisał Standardowe Klauzule UE http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/transfer/index_en.html z Siemensem, (ii) wdrożył w swojej 

organizacji tzw. wiążące reguły korporacyjne http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.html lub (iii) – w przypadku 

odbiorców w USA – odbiorca jest certyfikowany zgodnie z programem „Tarcza Prywatności” 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.html Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z firmą Siemens, aby 

uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń.  

 

8. Z KIM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH?  

W razie pytań, wątpliwości lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych dla celów 
rekrutacji w Siemens Mobility sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail praca.mobility@siemens.com 
prosimy o kontakt pod adresem e-mail praca.mobility@siemens.com 
 
Informujemy jednocześnie, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzanymi 
przez Siemens Mobility sp. z o.o. danymi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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