Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, udostępnionych w procesie rekrutacji, jest
AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
2. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Tylko jeśli wyrazi Pan/Pani na to
zgodę, przekażemy Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z Grupy AXA (AXA
Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA Życie TU S.A., AXA PTE S.A., AXA TFI S.A., wszystkie z siedzibą w
Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa) w celu prowadzenia przez te podmioty
dalszych rekrutacji.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie się odbywało jedynie na potrzeby procesu rekrutacji,
a Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do przyszłych procesów rekrutacji, chyba że
wyrazi Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie.
5. Administrator na podstawie art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy ma prawo przetwarzania
następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych
przez Pana/Panią danych kontaktowych, danych dotyczących wykształcenia oraz przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane na podstawie przepisu ustawy, a
więc nie jest wymagane wyrażenie przez Panią/Pana osobnej zgody na to przetwarzanie.
Dodatkowo Administrator na podstawie art. 22 1 § 4 Kodeksu pracy w związku z art.19 ust. 1
pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku osób kandydujących na stanowisko
związane z wykonywaniem czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu
ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji ma prawo przetwarzania
informacji o niekaralności albo skazaniu za umyślne przestępstwo kandydata.
6. Jeśli zamieścił Pan/Pani jeszcze inne dane w przesyłanych dokumentach, wówczas
przetwarzanie takich danych może odbywać się wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody.
Jednocześnie informujemy, że dobrowolne dostarczenie tych danych oznacza wyraźną zgodę
na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacji.
7. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, jeśli będzie to niezbędne dla
zabezpieczenia dochodzenia roszczeń albo do ochrony przed roszczeniami. Takie
przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora. Pana/Pani dane będą wówczas przetwarzane wyłącznie w tych celach.
8. Każdą zgodę, jakiej Pan/Pani udziela podczas procesu rekrutacji, może Pan/Pani wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na
zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do
przenoszenia danych osobowych.
11. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do innych państw ani do organizacji
międzynarodowych.

12. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego przetwarzania
danych, w szczególności nie będą używane do profilowania.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będę przetwarzane nie dłużej niż rok od
momentu wyrażenia zgody.
14. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@axa.pl

ZGODA NA PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH SPÓŁEK:
Wyrażenie zgody nie jest wymagane
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia
przyszłych procesów rekrutacji, innym spółkom z Grupy AXA (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA Życie
TU S.A., AXA Polska S.A., AXA PTE S.A., AXA TFI S.A.)
ZGODA NA PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE:
Wyrażenie zgody nie jest wymagane.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na to, by moje dane osobowe były przetwarzane przez
Administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od dnia otrzymania tych
danych przez Administratora.
ZGODA NA UZYSKIWANIE DODATKOWYCH OPINII OD POPRZEDNICH PRACODAWCÓW
Wyrażenie zgody nie jest wymagane. Niewyrażenie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych
konsekwencji wobec kandydata.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody, by Administrator zwrócił się do moich poprzednich
pracodawców – z wyjątkiem mojego aktualnego pracodawcy – o dodatkowe informacje dotyczące
mojego zatrudnienia, obejmujące informacje o:
 zakresie obowiązków na dotychczas zajmowanych stanowiskach,
 przyczynach rozwiązania stosunku pracy,
 opinii dotychczasowych pracodawców.
Jeśli wyraziłam/wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych przez inne spółki z Grupy AXA w
celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, powyższa zgoda dotyczy również tych spółek.

ZGODA NA UDZIAŁ W ANKIECIE DOTYCZĄCEJ BADANIA PROCESU REKRUTACYJNEGO
Wyrażenie zgody nie jest wymagane. Niewyrażenie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych
konsekwencji wobec kandydata.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział w ankiecie dotyczącej przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego przez Administratora:
 w formie papierowej

 elektronicznie z wykorzystaniem adresu e-mailowego: ________________________
 telefonicznie

