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Potrjujem, da so informacije, ki sem jih posredoval skupini Sanofi (v nadaljevanju „Sanofi“) v tej prijavi za
zaposlitev, po moji najboljši vednosti točne in se zavedam dejstva, da se bo Sanofi pri ocenjevanju moje
kandidature za zaposlitev nanje zanašal.
Soglašam s tem, da sme Sanofi podatke, ki so navedeni v prijavi za zaposlitev, kot so ime, naslov,
življenjepis itd., zbirati na spletni strani za zaposlitve samo za namene zaposlovanja, razen v obsegu, ki ga
dovoljuje ali zahteva veljavna zakonodaja. Predloženi podatki so lahko predmet obdelave za pripravo
zaposlitvenega dosjeja s strani kadrovskega oddelka družbe Sanofi ali tretjih ponudnikov (npr. ponudnikov
sistemov IT, ponudnikov programov za izračun nadomestil in prispevkov, zunanjih izvajalcev postopkov
zaposlovanja itd.), zato soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov za zgoraj opisane namene, vključno
z njihovim prenosom zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Če sem posredoval osebne podatke
tretjih oseb, kot so naprimer osebne ali strokovne reference potrjujem, da sem v ta namen prejel njihovo
soglasje.
Strinjam se, da se lahko moji osebni podatki hranijo v spisih v obdobju največ dveh let in jih je treba v
skladu z veljavnimi zakoni upoštevati tudi pri nadaljnjih prostih delovnih mestih.
Nadalje soglašam s tem, da se lahko podatki iz moje prijave po potrebi posredujejo podružnicam Sanofi in
tretjim ponudnikom po vsem svetu ali zakonsko določenim organom oblasti za zgoraj navedene
zaposlitvene namene ali druge namene, ki jih dovoljuje ali zahteva veljavna zakonodaja, vse dokler Sanofi
zagotavlja, da bodo osebni podatki zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi.
Na podlagi pogodbe bo Sanofi od tretjih ponudnikov, z družbo Sanofi povezanih oseb in zgoraj opisanih
tretjih ponudnikov zahteval, da obdelujejo moje osebne podatke v skladu z namenom natančno
navedenega postopka zaposlitve, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v okviru omejitev, v katerem so
bili ti podatki zbrani. Sicer Sanofi mojih osebnih podatkov ne bo razkrival, razen če bo to zahteval zakon.
Z uporabo samopostrežne funkcije za izbris, lahko v vsakem trenutku sprožim preklic soglasja in izbrišem
vse svoje osebne podatke, preko osebnega računa na spletni karierni strani Sanofija. Prav tako lahko
kadarkoli stopim v stik s Sanofijem, da dostopim do svojih osebnih podatkov ali jih uredim preko
elektronske pošte MyApplicationData@sanofi.com. Če svojo prijavo za zaposlitev prekličem se zavedam,
da je Sanofi ne bo več upošteval.
Prosimo, upoštevajte: odgovori bodo posredovani samo na povpraševanja, ki se nanašajo na dostop do
podatkov ali na zahtevo za urejanje
Lionel de SOUZA
vodja oddelka za varstvo podatkov
54 rue La Boétie
Pariz - France
• Potrjujem, da sem prebral navedene pogoje in z njimi soglašam.
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