POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000237611, NIP: 5262868535, REGON: 140182656, kapitał
zakładowy: 81 000,00 zł, Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, kapitał zakładowy: 251 990 200zł
oraz Takeda SCE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 8a, 91-425 Łódź, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363401, NIP: 7272767096, REGON: 100944821,
kapitał zakładowy: 50 000zł (dalej łącznie: „Takeda”), jako firma bardzo zaangażowana w ochronę
prywatności, podejmuje starania w celu ochrony Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z poniższymi
Zasadami Ochrony Prywatności dla Kandydatów ubiegających się o pracę ("zasady"), które dotyczą
danych osobowych, które Takeda gromadzi i przetwarza na temat osób ubiegających się o pracę.
Dane osobowe gromadzone przez Takeda i ich źródło
Takeda gromadzi dane osobowe różnego rodzaju, związane z ubieganiem się o pracę w Takeda. Obejmują
one następujące kategorie danych:
•

Informacje wymagane w procesie rekrutacji, takie jak edukacja oraz historia zatrudnienia.

•

Dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, prywatny numer telefonu i adres e-mail.

Takeda gromadzi dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub strony trzeciej takiej jak agencja
rekrutacyjna.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Takeda przetwarza uzyskane dane osobowe na bazie jednego lub kilku poniższych elementów:
•

aby podjąć kroki związane z Pana/Pani aplikacją i podjąć decyzję dotyczącą zatrudnienia oraz,

•

aby zarządzać procesem rekrutacji, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Takeda; lub

•

jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

W jaki sposób Takeda wykorzystuje dane osobowe
Takeda przetwarza uzyskane dane osobowe w celach związanych z zatrudnieniem, a w szczególności:
•

celem oceny dopasowania kandydata do zatrudnienia w Takeda;

•
•
•

celem wymiany informacji na temat pracy w Takeda;
celem utrzymywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem; oraz
celem pozyskania dobrowolne udzielanych informacji zwrotnych za pośrednictwem ankiety
internetowej dotyczącej procesu ubiegania się o pracę oraz doświadczeń z procesu
rekrutacyjnego.

•

celem przedstawienia ofert pracy zarejestrowanym użytkownikom;

Komu Takeda może udostępniać dane osobowe
Takeda ujawnia poszczególne informacje tylko wtedy, gdy jest to zasadnie wymagane do realizacji
uzasadnionych celów biznesowych. Informacje będą ujawniane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami,
a tam, gdzie będzie to możliwe, zostaną ustanowione odpowiednie zabezpieczenia.
Takeda może udostępniać dane osobowe pracowników wybranym stronom trzecim, które świadczą usługi
na rzecz Takeda. Wszyscy dostawcy usług są uprawnieni do wykorzystywania danych wyłącznie w celu
świadczenia usług na rzecz Takeda lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.
Takeda może udostępniać dane osobowe pracowników spółkom powiązanym/stowarzyszonym, jeśli jest to
konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Dodatkowo Takeda może udostępniać dane
osobowe pracowników (i) w przypadku żądania lub potwierdzenia wniosku o przeniesienie danych; (ii) w
celu ochrony prawnego interesu Takeda lub pracownika; (iii) w celu zabezpieczenia przed potencjalnymi
lub faktycznymi postępowaniami sądowymi (iv) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych
lub kontraktowych; (v) w celu udzielenia odpowiedzi na wyrok/nakaz sądowy, udział w procesie
administracyjnym lub sądowym, w tym wezwanie lub nakaz przeszukania; (vi) w celu zarządzenia sytuacją
nadzwyczajną, która zagraża mieniu lub zdrowiu lub życiu jednostki; (vii) gdy ujawnienie relacji z Takeda
jest konieczne i uzasadnione prawnie; (viii) w sprawach bezpieczeństwa narodowego; (ix) w celu realizacji
interesu publicznego; (x) gdy ujawnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Takeda zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych pracowników w przypadku sprzedaży
lub przeniesienia całości bądź części swojej działalności lub majątku. W takim przypadku Takeda dołoży
starań by nabywca wykorzystywał dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.
Takeda może również wysyłać Pani/Pana określone dane osobowe (np. imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe, dane dotyczące zatrudnienia itp.) do spółek stowarzyszonych Takeda i stron trzecich na całym
świecie w celach określonych w niniejszej Informacji.
Takeda może również ujawniać informacje w celu egzekwowania zawartych umów z danymi jednostkami,
w celu zbadania potencjalnych naruszeń, wewnętrznych dochodzeń lub w celu ochrony praw, własności lub
bezpieczeństwa pracowników Takeda, gości lub innych osób.
W zakresie, w jakim wiąże się to z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”), które nie zapewniają podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony w
stosunku do krajów EOG, takie transfery będą realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Transfery
pomiędzy oddziałami Takeda będą odbywać się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE.
Możecie Państwo poprosić o kopię tych klauzul, kontaktując się z bezpośrednio z Takeda, zgodnie ze
wskazówkami w zakładce „Kontakt”.
W jaki sposób Takeda chroni dane osobowe
Takeda podejmie wszelkie racjonalne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu
ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i dostępem, ujawnieniem, zmianą lub
zniszczeniem.
Jak długo Takeda przechowuje dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały
zgromadzone, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów i prawnie uzasadnionego interesu oraz potrzeb
biznesowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, które
jednakże mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chce Pan/Pani użyć
jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.
Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mogą także skorzystać z prawa do wniesienia skargi na przetwarzanie
danych osobowych do lokalnego urzędu ochrony danych osobowych.

Kontakt
Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, zadania
pytań lub złożenia skargi, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Takeda. Takeda podejmie
odpowiednie kroki w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków i skarg. Takeda udzieli odpowiedzi
w terminie trzydziestu (30) dni roboczych.
Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals
International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.
adres e-mail: dataprivacy@takeda.com
Ważne
Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w Polsce
przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa
do prywatności lub złożyć skargę w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z
nami należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

APPLICANT PRIVACY NOTICE
Takeda Polska sp. z o.o. with its principal office in Warsaw, Prosta 68, 00-838 Warsaw, registered in the
Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the city of Warsaw, XII Economic Division
of the National Court Register no. KRS: 0000237611, NIP: 5262868535, REGON: 140182656, share
capital: 81 000,00 zł, Takeda Pharma sp. z o.o. with its principal office in Warsaw, Prosta 68, 00-838
Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the city of
Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register, no. KRS 0000027645, NIP 5262108132,
REGON: 012765897, share capital: 251 990 200zł and Takeda SCE sp. z o.o. with its principal office in
Łódź, Sterlinga 8A, 91-425 Łódź, Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court
Register kept by the city of Łódź for Łódź- Śródmieście, XX Economic Division of the National Court
Register, no. KRS: 0000363401, NIP: 7272767096, REGON: 100944821, share capital: PLN 50 000
(hereinafter referred jointly as “Takeda”') being strongly committed to protecting your privacy, will make
efforts to protect your Personal Data in accordance with the following Applicant Privacy Notice (“Notice”)
which applies to the personal data that it collects and processes about job applicants.
Personal Data Takeda Collects and Source
Takeda collects various types of the personal data about you in connection with your application to work at
Takeda. This includes the following categories:
•

Recruitment information, such as education and work history.

•

Contact information, such as name, home address, home phone number, and personal email
addresses.

Takeda collects personal data directly from you or from a third party such as a recruitment agency.
Legal Basis for Processing
Takeda processes personal data based on one or more of the following:
•
•
•

To take steps at your request to determine whether to enter into an employment contract with you
and where in the legitimate interests of Takeda for the management of the recruitment process; or
Where you have provided consent for the processing of your personal data

How Takeda Uses the Personal Data
Takeda may use your personal data for employment-related purposes, including:
•
•
•
•
•

To assess your suitability for employment by Takeda;
To remarket employment opportunities to registered individuals;
To share information with you about working at Takeda;
To maintain our records in relation to hiring; and
To seek voluntary feedback via online survey on the job application and interview experience

With Whom Takeda Shares Your Personal Data
Takeda discloses individual a except as necessary to perform the contracted services on Takeda’s behalf
or to comply with applicable legal requirements.
Takeda may share personal data about you with other Takeda affiliates where necessary to fulfill a
legitimate business purpose or to comply with applicable legal requirements. In addition, Takeda may share
personal data about you (i) if you request or authorize a personal data sharing request; (ii) to protect your or
Takeda’s legal interest; (iii) to defend against potential or actual litigation; (iv) to abide by law, regulation or
contract; (v) to respond to a court order, administrative process or judicial process, including, but not limited
to, a subpoena or a search warrant; (vi) to respond to an emergency that is believed to threaten risk of
harm to the individual or property; (vii) When disclosure is otherwise a necessary and legitimate
consequence of your relationship with Takeda; (viii) for national security matters; (ix) For the performance
of a task in the public interest; and (x) When disclosure is otherwise in accordance with applicable laws and
regulations.
Takeda reserves the right to share the personal data about you in the event it sells or transfers all or a
portion of its business or assets. Should such a sale or transfer occur, Takeda will make reasonable efforts
to direct the transferee to use your personal data in a manner that is consistent with this Notice.
Takeda may also send certain types of personal data (e.g. name and contact information, employment
details etc.) about you to Takeda affiliates, and third parties all over the world for the purposes specified in
this Notice.

Takeda may also disclose information to enforce agreements it has with individuals, to investigate potential
breaches, for internal investigations, or to protect the rights, property or safety of Takeda employees,
visitors or others.
To the extent that this involves the transmission of your personal data to countries outside of the European
Economic Area ("EEA") which do not provide a similar or adequate level of protection to that provided by
countries in the EEA, such transfers will be carried out in compliance with applicable law. Such transfers
between Takeda affiliates will take place pursuant to EU standard contractual clauses and you can request
a copy of these clauses by contacting Takeda as outlined in the Inquiries and Complaints section below.
How Takeda Protects Your Personal Data
Takeda will take reasonable and appropriate physical, administrative and technical safeguards to protect
the personal data about you from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction.
How long Takeda retains the Personal Data
Personal data will only be stored as long as necessary for the purposes for which it was collected subject to
local laws and regulations and legitimate business needs.
Your Rights
Individuals in the EU have certain data subject rights which may be subject to limitations and/or restrictions.
These rights include the right to: (i) request access to and rectification or erasure of their personal data; (ii)
obtain restriction of processing or to object to processing of their personal data; and (iii) the right to data
portability. If you wish to exercise one of the above mentioned rights, please use the contact information
below. Individuals in the EU also have the right to lodge a complaint about the processing of their personal
data with their local data protection authority.
How to Reach Us
You can contact us in order to exercise your rights, make inquiries or submit complaints concerning
Takeda’s processing of your personal. Takeda will take appropriate steps to address requests, inquiries
and complaints. Takeda will respond to such requests within thirty (30) business days.
Contact Details:
Mailing Address: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International
AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.
Email Address: dataprivacy@takeda.com

Important Information
The Polish Data Protection Authority is responsible for making sure that privacy law is followed in Poland.
For more information about your privacy rights, or if you are not able to resolve a problem directly with us
and wish to make a compliant.

This Privacy Notice is effective from 25.05.2018

