Oświadczenie o prywatności OTTO Work Force
Na tej stronie znajdą Państwo oświadczenie o prywatności OTTO Work Force (“OTTO”). W
ramach realizowania naszych czynności przetwarzamy dane osobowe pracowników
tymczasowych, którzy są u nas zarejestrowani oraz osób, które korzystają z naszych stron
internetowych. Dbamy o przejrzystość i z tego powodu w tym oświadczeniu o prywatności
wyjaśniamy Państwu, jakie Państwa dane gromadzimy od chwili Państwa rejestracji (przez
Internet lub w jednym z naszych oddziałów w Europie) lub kiedy odwiedzają Państwo nasze
strony internetowe (jedną z nich) - m.in. www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu i
www.ottoworkforce.com - lub ich poddomeny. Wyjaśniamy także, dlaczego gromadzimy te
dane, jak je zabezpieczamy i jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania Państwa
danych.
Organizacja OTTO składa się z wielu jednostek rozsianych po całej Europie. Pełną listę firm,
które wchodzą w skład organizacji OTTO znajdą Państwo TUTAJ.
Dane kontaktowe poszczególnych jednostek, które wchodzą w skład organizacji OTTO
znajdują się w zakładce kontakt strony internetowej OTTO (np.:
https://www.ottoworkforce.com/contact/).
1.

Informacje ogólne

OTTO przykłada dużą wagę do ochrony prywatności, a Państwa dane osobowe traktujemy z
dużą starannością. Zdajemy sobie sprawę, że od chwili kiedy się Państwo u nas zarejestrują
przetwarzamy wiele danych i dbamy o dokładne przestrzeganie istotnych przepisów
prawnych w danym zakresie. Robimy to poprzez sprawdzanie wspólnie z naszym partnerem
prawnym, czy nasze usługi spełniają odpowiednia wymagania, zarówno w zakresie
zabezpieczania danych, jak i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, m.in.
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
OTTO realizuje założenia RODO, które weszło w życie 25 maja 2018.
2.

Jakie moje dane są gromadzone i dlaczego?

Jeżeli chcą Państwo korzystać z usług OTTO, potrzebujemy szeregu Państwa danych.
Gromadzimy i przetwarzamy te dane m.in. w celu realizacji naszych usług oraz informowania
Państwa o nich, aby byli Państwo na bieżąco. Chodzi tu o pracę tymczasową, pośrednictwo,
delegowanie, rekrutację i selekcję, administrację wynagrodzeń, zarządzanie personelem,
rozwój osobisty, payroll i dostępność do pracy. Mówiąc dokładniej gromadzimy Państwa
poniższe dane w poniższych celach.
Kategoria strony
Pracownik tymczasowy (kandydat na
pracownika tymczasowego)

Dane
Jeżeli chcą Państwo zarejestrować się w
OTTO, potrzebujemy szeregu Państwa
danych. Są one konieczne, abyśmy mogli
ocenić Państwa nadawanie się na
określone stanowisko. Chodzi o poniższe
dane:
•
•
•
•
•
•

Nazwisko, adres, miejsce zamieszkania
Adres e-mail
Płeć
Data urodzenia
Numer telefonu
CV i list motywacyjny wraz z ujętymi w
nich danymi o Państwa wykształceniu i
doświadczeniu

Poza tym zawsze mają Państwo możliwość,
aby przekazać nam więcej danych. Także
te dane są przez nas później przetwarzane.
Oczywiście mają Państwo nad tym kontrolę.
Odpowiedzialność za prawidłowość i
istotność danych, które Państwo nam
przekazują leży po Państwa stronie.
Korzystamy z takich danych
uzupełniających, aby móc jeszcze lepiej
dopasować nasze usługi do Państwa
specyficznych cech i życzeń lub aby móc
spełnić specyficzne życzenia naszych
zleceniodawców.
Wyżej wymienione dane wykorzystujemy w
poniższych celach:
• Aby móc dopełnić zobowiązania
spoczywające na nas na postawie prawa i
przepisów;
• w celu oceny Państwa nadawania się do
określonego zadania lub na określone
stanowisko,
aby móc określić Państwa dostępność i
móc Państwa zaprezentować przed lub
skontaktować z jednym lub kilkoma
(potencjalnymi) klientami i/lub
zleceniodawcami;
• aby móc informować Państwa o naszych
usługach, przekazywać informacje
merytoryczne i/lub pozostałych czynności
oraz aby móc przedstawiać Państwu
ofertę w imieniu OTTO;
• aby móc oferować Państwu możliwości
szkolenia, porady zawodowe i dotyczące
kariery i/lub pozostałe (powiązane z
pracą) usługi, być dla Państwa
pośrednikiem w pracy,
móc kierować Państwa do wykonywania
pracy u zleceniodawców, umieszczania
Państwa w grafiku zleceniodawców,
ewentualnie znajdowania zleceń dla
Państwa;
• aby móc udzielić Państwu dostępu do
naszej strony internetowej, portalu i
innych usług internetowych z
ograniczonym dostępem.
Szczególne dane osobowe
OTTO w jak najmniejszym stopniu
przetwarza Państwa szczególne dane
osobowe, takie jak dane o Państwa
zdrowiu, rasie i religii. Przetwarzamy takie
dane wyłącznie, jeżeli dają Państwo na to
wyraźną zgodę, jeżeli ich potrzebujemy, aby
móc dopełnić naszych ustawowych
zobowiązań lub jeżeli w wyraźny sposób
zezwala na to prawo.

Kandydaci na stanowiska wewnętrzne

Jeżeli zgłaszają Państwo chęć pracy w
OTTO (zgłoszenie otwarte lub konkretna
oferta pracy), potrzebujemy szeregu
Państwa danych. Chodzi o poniższe dane:
•
•
•
•
•
•

Nazwisko, adres, miejsce zamieszkania
Adres e-mail
Płeć
Data urodzenia
Numer telefonu
CV i list motywacyjny wraz z ujętymi w
nich danymi o Państwa wykształceniu i
doświadczeniu

Są one konieczne, abyśmy mogli ocenić
Państwa nadawanie się na określone
stanowisko i się z Państwem kontaktować.
Powyższe oraz ewentualne inne
przekazywane przez Państwa dane
przetwarzane są wspólnie z naszymi
zwięzłymi, istotnymi obserwacjami i
uwagami.
Częścią procedury może być także prośba
o referencje. Występujemy o nie wyłącznie,
jeśli potwierdzą Państwo, że możemy to
zrobić.
Jeżeli jest to konieczne i istotne w związku
z danym stanowiskiem, OTTO może także
zapoznać się z publicznymi materiałami w
mediach, np. Linkedin. W takim przypadku
ma to na celu ochronę środków pracy oraz
pracowników/klientów OTTO.
Jeżeli zostają Państwo przyjęci do pracy,
OTTO przechowuje Państwa dane
osobowe, które zgromadzono podczas
procesu rekrutacji.
Osoby odwiedzające stronę internetową

Jeżeli odwiedzają Państwo stronę
internetową OTTO, dane o Państwa wizycie
są automatycznie przetwarzane przez
Google Analytics. Chodzi o dane
obejmujące datę i godzinę wizyty na stronie,
stronę, z której trafili Państwo na naszą
stronę, miejsce, z którego Państwo
wchodzą na naszą stronę, miejsca strony i
podstrony, które Państwo odwiedzają (jak
często, jak długo i w jakiej kolejności), jakie
informacje Państwo udostępniają lub
pobierają na stronie/ze strony i jakie
informacje Państwo przeglądają. Poza tym
gromadzimy określone inne niemożliwe do
zidentyfikowania dane o użytkownikach
strony internetowej.

Gromadzimy wyżej wymienione dane, aby
móc optymalnie dopasowywać treść strony
do życzeń i potrzeb osób odwiedzających
naszą stronę internetową. Informacje
niemożliwe do zidentyfikowania możemy
zachować do przyszłego użycia i
ewentualnie także przekazać stronie
trzeciej. Więcej informacji o korzystaniu z
plików cookie znajdą Państwo w naszej
polityce w zakresie plików cookie.
Przez stronę do kontaktu mogą Państwo
wysyłać nam wiadomości. Przetwarzamy te
dane, aby móc odpowiedzieć na Państwa
pytania lub móc rozpatrzyć złożoną
reklamację.
Na naszej stronie internetowej umieszczono odesłania (hiperlącza) do stron internetowych
innych stron. To oświadczenie o prywatności nie dotyczy stron takich trzecich stron. Z tego
powodu zalecamy zapoznać się z polityką w zakresie prywatności takich stron
internetowych, aby wiedzieć, w jaki sposób dbają one o Państwa prywatność. W związku z
tym prosimy o zapoznanie się z wymienioną polityką w zakresie plików cookie.
3.

Od kiedy gromadzimy dane osobowe?

Państwa dane osobowe gromadzimy m.in. od momentu, w którym rejestrują się Państwo
przez naszą stronę internetową, w jednym z naszych oddziałów w Europie lub kiedy
odpowiadają Państwo na ofertę pracy lub w inny sposób zgłaszają się Państwo lub zostają
zgłoszeni do OTTO.
4.

Podstawy prawne na których opieramy przetwarzanie Państwa danych
osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma różne podstawy prawne. Przetwarzanie
dużej części Państwa danych osobowych jest konieczne w związku z realizacją naszej
umowy z Państwem i naszymi klientami. Poza tym przetwarzamy Państwa dane osobowe
ponieważ jest to konieczne do realizacji naszego interesu w postaci informowania Państwa
oraz przekazywania Państwu informacji o naszych działaniach oraz przygotowywania ofert
dla Państwa. Niektóre dane osobowe przetwarzane są dopiero po uzyskaniu zgody od
Państwa. Poza tym w niektórych sytuacjach jesteśmy ustawowo zobowiązani do
przetwarzania określonych danych (np. Państwa numer BSN i kopia dokumentu tożsamości),
m.in. kiedy zostają Państwo u nas zatrudnieni.
5.

Jak długo przechowywane są moje dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne w związku z
realizacją celów wymienionych w tym oświadczeniu o prywatności lub tak długo, jak
przewiduje prawo.
W odniesieniu do danych osobowych, które przekazali Państwo w związku z pośrednictwem
pracy, stosujemy poniższy termin przechowywania. Zawsze mogą Państwo się do nas
zwrócić z wnioskiem o usunięcie przekazanych danych. Jeżeli Państwo tego nie robią,
przechowujemy Państwa dane przez okres maksymalnie dwóch lat od dnia rejestracji,
ewentualnie dnia, w którym po raz ostatni Państwo dla nas pracowali, jeżeli dane te są
konieczne do realizacji ustawowego obowiązku przechowywania, jak ma to miejsce np. w
przypadku danych istotnych podatkowo lub dowodów tożsamości.

Jeżeli ubiegali się Państwo o pracę na stanowisku wewnętrznym (stały etat w OTTO), jednak
nie zostali Państwo przyjęci, OTTO przechowuje wyłącznie Państwa dane podstawowe.
OTTO przechowuje te dane, aby usprawnić przyszły proces rekrutacji. Przechowujemy te
dane przez maksymalnie 2 lata od zakończenia procedury rekrutacji. Jeżeli mają Państwo
zastrzeżenia w związku z powyższym, mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem o
usunięcie tych danych. Jest to możliwe poprzez przesłanie e-maila na adres:
mydataNL@ottoworkforce.eu. Wszelkie pozostałe dane osobowe usuwane są cztery
tygodnie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, chyba że udzielają Państwo OTTO zgody
na przechowanie Państwa danych osobowych przez rok od zakończenia procedury
rekrutacji. Zgodę taką można zawsze cofnąć. Jest to możliwe poprzez przesłanie e-maila na
adres: mydataNL@ottoworkforce.eu.
6.

Jak zabezpieczane są przechowywane dane?

OTTO bardzo dba o Państwa prywatność. Z tego powodu podejmujemy różne działania, aby
zapobiegać utracie, kradzieży lub innemu bezprawnemu użyciu Państwa danych osobowych.
Tam, gdzie jest to konieczne, pracujemy z szyfrowanymi komunikatami i zabezpieczonymi
połączeniami. Poza tym podejmujemy konieczne działania w zakresie fizycznego i
logicznego zabezpieczania dostępu.
7.

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe otrzymuje OTTO. W żadnym wypadku OTTO nie sprzedaje Państwa
danych osobowych stronom trzecim. Poza tym OTTO przekazuje Państwa dane osobowe
stronom trzecim wyłącznie, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani umownie lub prawnie, w
celach windykacji lub jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją lub reklamą naszych
usług, jak np.:
•
•
•
•

w celu zaprezentowania Państwa naszym zleceniodawcom;
w celu przygotowywania ofert dla Państwa;
w celu informowania Państwa o naszych usługach; oraz
w celu organizacji zakwaterowania dla naszych pracowników.

Z tymi organizacjami dokonaliśmy (jeżeli było to możliwe i konieczne) pisemnych uzgodnień
w zakresie korzystania z i zabezpieczania danych osobowych oraz tego co mogą, a czego
nie mogą z nimi robić.
8.

Czy mogę złożyć wniosek o wgląd do, poprawienie lub usunięcie moich danych
osobowych zgromadzonych przez OTTO?

Jeżeli są Państwo zarejestrowani w OTTO lub jeżeli odwiedzali Państwo naszą stronę, w
każdej chwili mogą Państwo poprosić o wgląd w Państwa dane, które OTTO przetwarza, jak
również o ich poprawienie lub usunięcie poprzez wysłanie wniosku na adres
mydataNL@ottoworkforce.eu. W celu sprawdzenia tożsamości OTTO może poprosić o
przesłanie wraz z wnioskiem kopii dokumentu tożsamości, w którym numer BSN i zdjęcie są
zakryte. Uwaga: numer BSN może znajdować się w kilku miejscach dokumentu tożsamości.
Poza tym mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że nie traktujemy Państwa danych osobowych z
należytą dbałością.
Mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez OTTO,
jeżeli Państwa dane osobowe wykorzystywane są w innych celach niż jest to konieczne w
związku z realizacją umowy lub konieczne do realizacji ustawowych zobowiązań. Mogą
Państwo np. wnieść skargę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach
marketingowych lub sprzedażowych. Jest to możliwe poprzez przesłanie e-maila na adres:
mydataNL@ottoworkforce.eu.

Mają Państwo także tzw. prawo do przeniesienia danych. Oznacza to, że mają Państwo
prawo do otrzymania w przejrzystej formie danych osobowych, które przekazali Państwo
OTTO. Także w tym celu mogą Państwo wysłać e-mail na adres
mydataNL@ottoworkforce.eu.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, które
konieczne jest w związku z realizacją naszych czynności, musimy poinformować, że bez
Państwa danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa naszych usług jako
biuro pośrednictwa pracy.
Uwagi końcowe
OTTO zastrzega sobie prawo do zmiany tego oświadczenia o prywatności. Wszelkie zmiany
publikowane będą na tej stronie. OTTO zaleca użytkownikowi regularne zaglądanie na tę
stronę w celu sprawdzenia, czy wprowadzono zmiany do oświadczenia. Obecną wersję
oświadczenia o prywatności opracowano w lipcu 2021.

