Globalne Pozyskiwanie Talentów - Zasady (język polski)
Potwierdzam, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że informacje, które podałem Grupie Sanofi (zwanej
dalej: „Sanofi”) w niniejszym podaniu o pracę są rzetelne i prawdziwe oraz przyjmuję do wiadomości, że
Sanofi będzie w oparciu o nie dokonywać oceny mojej kandydatury pod kątem dopasowania do
oferowanych stanowisk pracy.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Sanofi danych zawartych w niniejszym podaniu o pracę takich jak
imię i nazwisko, adres, przebieg zatrudnienia itp., zebranych na stronie internetowej w zakładce kariera do
celów rekrutacji oraz w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo. Podane dane
mogą być przetwarzane w ramach tworzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia przez dział kadr Sanofi
oraz przez podmioty trzecie (tj. dostawców systemów informatycznych, dostawców rozwiązań płacowych,
firmy outsourcingowe świadczące usługi w zakresie procesów rekrutacyjnych itp.). Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w sposób opisany powyżej, w tym ich transfer poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Oświadczam, że jeśli pośród podanych przeze mnie informacji znalazły się dane
osobowe osób trzecich, takie jak referencje osobiste lub zawodowe, to otrzymałem od tych osób na to
zgodę.
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez okres dwóch lat w celu uwzględniania
ich przy innych ofertach pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponadto wyrażam zgodę na przesłanie moich danych zawartych w podaniu o pracę podmiotom
stowarzyszonym Sanofi na całym świecie, podmiotom trzecim oraz organom regulacyjnym lub zgodnie z
wymogami prawa, jeśli jest to konieczne do wyżej określonych celów rekrutacyjnych lub innych celów
dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo, pod warunkiem, że Sanofi zapewni, że moje
dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone.
Przyjmuję do wiadomości, że Sanofi zobowiąże umownie podmioty trzecie, podmioty stowarzyszone
Sanofi, w tym podmioty trzecie opisane powyżej, by przetwarzały moje dane osobowe zgodnie z celami
określonymi na potrzeby rekrutacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych oraz w granicach, w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Sanofi nie będzie w
inny sposób udostępniać moich danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i usunąć wszystkie moje dane osobowe, korzystając z funkcji samoobsługowego czyszczenia za
pośrednictwem mojego konta osobistego na zewnętrznej stronie internetowej Sanofi poświęconej
1

karierze. Przyjmuję również do wiadomości, że w każdej chwili mogę skontaktować się z Sanofi w celu
uzyskania dostępu do dotyczących mnie informacji, jak również ich edycji poprzez wysłanie wiadomości email na adres: MyApplicationData@sanofi.com. Jednocześnie jestem świadomy/świadoma, że jeśli
wycofam swoje podanie o pracę, to nie będę dopasowywany/a przez Sanofi jako kandydat/ka na
oferowane stanowisko.
Uwaga: odpowiedzi będą udzielane wyłącznie na zapytania dotyczące dostępu do danych lub wniosków o
ich edycję.
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