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Szanowni Państwo, 

 

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. 

Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

Jako Administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy.  

O wszystkich zmianach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować 

na bieżąco. 

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa 

dane osobowe, jest Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie 

przy ul. Szymonowica 85, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000101217. 
 

Jeżeli aplikujesz na stanowisko przewidujące zatrudnienie w Knorr-Bremse Systemy Pojazdów 

Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Szymonowica 85, nr KRS 

0000883472, wówczas podmiot ten będzie odrębnym administratorem Państwa danych osobowych. 

Pierwszy lub obydwa te podmioty w dalszej części zwane będą „Administratorem”  

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora 

Inspektorem Danych osobowych pod adresem email: RODO.RESKRK@knorr-bremse.com 

 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzoną rekrutacją – na potrzeby 

rekrutacji na którą Państwo aplikują oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przetwarzanie Państwa 

danych osobowych jest oparte na wyrażonej przez zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną 

zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać.  

 

Okres przechowywania danych:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia tej 

oraz przyszłych rekrutacji. Maksymalny czas przez który będziemy przetwarzali Państwa dane 

osobowe wynosi 12 miesięcy (w zakresie osób które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych 

dla celów przyszłych rekrutacji) lub 36 miesięcy (w zakresie osób które wyraziły taką zgodę). Po tym 

czasie zgromadzone CV i inne dokumenty związane z rekrutacją są trwale niszczone. 

W każdej chwili mogą Państwa zażądać wcześniejszego usunięcia dokumentacji kontaktując się pod 

adresem RODO.RESKRK@knorr-bremse.com  

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uniemożliwi nam uwzględnienie Państwa kandydatury w czasie tej oraz przyszłych 

rekrutacji.  

W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  
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Prawa osoby, której dane dotyczą  

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje:  

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2.  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

5. prawo do przenoszenia danych osobowych;  

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.  

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy 

prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Odbiorcy danych:  

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom 

odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom 

którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych (w szczególności oraz osobom 

upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.  

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:  

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i 

Norwegia).  

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji względem Państwa. 

 


