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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY 
 
 
Decydując się na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, podajesz szereg danych osobowych. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące 
przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury. 
 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka z grupy Bosch, która jest wskazana w ogłoszeniu o pracę w polu „Pracodawca”. 
 
 
JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO? 
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przetwarzane są w szczególności: 

• podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail; adres zamieszkania, numer telefonu); 

• informacje dotyczące Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 

• pozostałe informacje podane w załączonym przez Ciebie CV oraz w formularzu rekrutacyjnym. 
 
Podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest 
dobrowolne. 
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury w ramach wybranego przez Ciebie postępowania rekrutacyjnego. 
 
Ponadto w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Twoje dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych 
dotyczących stanowisk powiązanych z Twoimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. 
 
 
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych są: 

• obowiązek prawny wynikający z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy (w przypadku danych obowiązkowych); 

• Twoja zgoda (w przypadku podania danych innych niż oznaczone gwiazdką lub wyrażenia dodatkowej zgody dotyczącej przyszłych 
procesów rekrutacyjnych na stanowiska powiązane z Twoimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym). 

 
 
KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 
Upoważnieni pracownicy  
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy spółki, która zamieściła ogłoszenie o pracę, w szczególności pracownicy 
przeprowadzający postępowania rekrutacyjne.  
 
Inne spółki z grupy Bosch 
Ponadto dostęp do Twoich danych mogą mieć również inne spółki z grupy Bosch. Są to przede wszystkim podmioty, które świadczą rozmaite usługi 
wsparcia administracyjnego i informatycznego. 
 
Podmioty spoza grupy Bosch  
W pewnych sytuacjach dostęp do Twoich danych mogą mieć również podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi na rzecz spółki prowadzącej 
postępowanie rekrutacyjne, na przykład:  

• podmioty wykonujące usługi administracyjne m.in. zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentów;  

• firmy obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe (np. systemy do obsługi postępowań rekrutacyjnych). 

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane zostaną usunięte w ciągu dwunastu miesięcy od dnia przesłania Ci informacji o zakończeniu udziału w rekrutacji. W przypadku wycofania 

się z procesu rekrutacyjnego, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte. 

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska 

powiązane z Twoimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od dnia przesłania Ci 

informacji o zakończeniu udziału w rekrutacji. 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PODMIOTÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim przypadku, przed 
przekazaniem danych, upewniamy się, że w kraju, w którym zlokalizowany jest podmiot, Twoje dane będą bezpieczne.  
Na żądanie możesz otrzymać szczegółowe informacje o podmiotach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym przekazywane są dane, 
a także informacje o regulacjach, w oparciu o które dane są przekazywane. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się za pomocą danych 
wskazanych w ostatnim punkcie niniejszego dokumentu.  
 

 

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?  

Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
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JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM? 
Przysługuje Ci prawo do: 

• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

• cofnięcia dodatkowej zgody dotyczącej przetwarzania danych nieobowiązkowych oraz przetwarzania danych na potrzeby przyszłych 

procesów rekrutacyjnych powiązanych z Twoimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody); 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 
 
JAK WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NAWIĄZAĆ KONTAKT Z ADMINISTRATOREM?  
Aby skorzystać z ww. praw możesz przesłać zgłoszenie za pomocą przeznaczonej do tego strony inernetowej: https://request.privacy-
bosch.com/lang/pl-PL/.  

 

Ponadto możesz wysłać list na adres siedziby spółki, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych, 
wyznaczonym dla grupy Bosch, drogą mailową za pomocą adresu dpo@bosch.com bądź drogą listowną na adres:  

 

Robert Bosch GmbH 

P.O. Box 30 02 20 

70442 Stuttgart, GERMANY 
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