Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych
Firma AMS jest świadoma swoich obowiązków wynikających ze spójności i bezpieczeństwa
danych osobowych.
AMS, a także firmy, w których AMS ma bezpośredni lub pośredni udział (zwane dalej
„powiązanymi firmami”) będą zbierać, wykorzystywać, przetwarzać i udostępniać dane
dostarczone w niniejszej aplikacji w celu oceny Państwa przydatności w stosunku do obecnych
i przyszłych wakatów zatrudnienia. Ponadto, AMS może tworzyć na podstawie Państwa danych
osobowych dokumenty takie jak na przykład archiwa rozmów kwalifikacyjnych czy inne
dokumenty służące ocenie Państwa aplikacji. Niektóre z decyzji w sprawie Państwa
przydatności na stanowisko mogą być podjęte w trakcie zautomatyzowanego procesu oceny
kandydatów. Jeżeli zaoferujemy Państwu stanowisko, będziemy mogli wykorzystać informacje
zebrane w trakcie procesu rekrutacyjnego w celu złożenia Państwu oferty zatrudnienia lub w
celu zarządzania trwającym procesem zatrudnienia Państwa w firmie. AMS może również
wykorzystywać Państwa dane w formie zagregowanej w celu opracowania analizy rynkowej
W celu zarządzania trwającym procesem Państwa zatrudnienia AMS przetwarza dane z
uzasadnionych względów, celem realizacji zapisów umownych obowiązujących Państwa i AMS,
a w niektórych przypadkach na podstawie obowiązku prawnego przetworzenia Państwa
danych osobowych przez AMS.
AMS może także przetwarzać wrażliwe dane osobwe (określone przez Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych). Wrażliwe dane osobowe oznaczają w tym wypadku informacje
o stanie zdrowia lub dane dotyczące wyroków skazujących. W tym celu AMS będzie przetwarzał
Państwa dane w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa pracy.
Jeżeli będą Państwo zamieszkiwać lub pracować na terenie Irlandii Północnej, AMS jest
zobowiązany na podstawie ustawy o monitorowaniu uczciwych praktyk związanych z
zatrudnieniem (Fair Employment (Monitoring) Regulations (Northern Ireland) 1999) do
przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie Państwa wyznania. Dane te będą
przetwarzane tylko w tych przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do spełnienia wymogów
prawnych.
W ramach wykorzystania Państwa danych osobowych przy ocenie przydatności na obecny lub
przyszły wakat wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie tych i innych Państwa danych
osobowych przez powiązane firmy pomiędzy sobą lub z państwa referentami (którzy mogą
przetwarzać Państwa dane w kraju innym niż Państwa kraj zamieszkania), jeżeli będzie to
miało związek ze stanowiskami lub regionami, co do których wyraziliście Państwo
zainteresowanie. AMS może w uzasadnionych okolicznościach udostępnić Państwa dane
osobowe istotnym dostawcom usług w celu oceny Państwa przydatności na wakujące
stanowisko lub w celu zarządzania Państwa trwającym zatrudnieniem w AMS. Dane te mogą
być również udostępnione klientom, w celu świadczenia usług. Niektórzy z usługodawców lub
klientów mogą być zlokalizowani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).
Wiele krajów pozaunijnych nie posiada legislacji w zakresie ochrony danych osobowych
tożsamej z prawodawstwem wewnątrz EOG, jednakże w przypadku przetwarzania Państwa
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danych osobowych zachowane zostaną wszystkie stosowne regulacje tak, by dane te były
przetwarzane w takim sam sposób jak wewnątrz EOG.
W ramach oceny dokonywanej przez powiązane firmy możemy weryfikować dokładność i
kompletność dostarczonych przez Państwa danych. Możemy kontaktować się z Państwem w
celu aktualizacji Państwa danych osobowych, tak, byśmy mogli Państwu przedstawić możliwie
jak najdokładniejsze informacje o nowych stanowiskach w powiązanych firmach. Jeżeli
zaoferujemy Państwu stanowisko w jednej z powiązanych firm, przeprowadzimy również
kontrolę przeszłości przed zatrudnieniem, która może obejmować (ale nie jest ograniczona do
sprawdzania Państwa historii kredytowej) kwalifikacje akademickie i referencje pracodawców,
a także przeprowadzenie kontroli pod kątem karalności i sprawdzenie poprawności Państwa
adresu, z uwzględnieniem miejscowych regulacji prawnych.
Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, na ile będzie to konieczne dla celów, w
których je zebraliśmy. Macie jednakże Państwo w każdej chwili prawo do poniższych czynności.
Macie Państwo prawo do zażądania kopii danych osobowych, które posiadamy na Państwa
temat, do poprawienia wszystkich błędów i omyłek w danych osobowych, do zażądania
zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych a także do trwałego usunięcia tychże
danych z naszej bazy. Tam, gdzie przetwarzanie danych osobowych zakłada również
wykorzystanie zautomatyzowanych środków i ma to prawne lub inne znaczące skutki, macie
Państwo prawo do wniosku o ponowne rozpatrzenie naszych decyzji. Macie także Państwo
prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
podejrzewacie Państwo niewłaściwe traktowanie Państwa danych osobowych.
Nie ciąży na Państwu jakikolwiek obowiązek dostarczania nam żądanych danych osobowych,
jednakże niedostarczenie ich może skutkować niemożnością przyjęcia przez nas Państwa
aplikacji lub skatalogowania Państwa dokumentów w celu przydzielenia Państwa do przyszłych
stanowisk i/lub zarządzania Państwa zatrudnieniem w AMS.

Jeżeli chcielibyście uzyskać Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection@weareAMS.com.
Jeżeli AMS będzie chciał wykorzystać Państwa dane osobowe w jakimkolwie innym celu niż te
opisane powyżej, poinformujemy Państwa o tym lub wystąpimy do Państwa o stosowną zgodę
przed wprowadzeniem zmian w wykorzystaniu Państwa danych osobowych.
AMS jest firmą objętą ochroną bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy
zróżnicowane technologie ochrony danych, stosujemy regularne audyty oraz najwyższe
standardy (takie jak ISO27001) i procedury w branży w celu zapewnienia ochrony Państwa
danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Jeżeli są Państwo obecnie zatrudnieni przez AMS lub jedną z powiązanych firm, to niniejsze
oświadczenie zastępuje jakikolwiek poprzednie oświadczenia o ochronie danych osobowych.

AMS TA Data Privacy Statement - July 2022

Page 2

Oświadczenie
Zaświadczają Państwo, że informacje, których nam Państwo udzielili są dokładne i kompletne
oraz, że poprzez złożenie aplikacji bądź poprzez niewskazanie, że są one nieprawdziwe,
zgadzają się Państwo na zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie Państwa
danych osobowych i wrażliwych informacji jak opisano powyżej przez AMS lub przez
powiązane firmy na całym świecie. Tam, gdzie jest to wymagane przez kryteria doboru
kandydatów zgadzacie się Państwo na aktualizowanie Państwa danych osobowych jeżeli zmieni
się Państwa dostępność na dany wakat.
Przyjmują Państwo do wiadomości, że każde podanie błędnych informacji w
niniejszym oświadczeniu może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy lub
odrzuceniem Państwa aplikacji.
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