A Coloplast munkaerő-felvételi adatvédelmi nyilatkozata
A Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia), valamint egyes vállalatai és leányvállalatai („Coloplast”) a
munkaerő-felvételi folyamat során biztosítják, hogy a személyes adatokat gondosan és az alkalmazandó
törvényekkel és rendeletekkel összhangban kezeljék. Az Ön által megpályázott pozíciókat meghirdető vagy a
Coloplastnál betöltendő pozícióval kapcsolatban Önnel más módon kapcsolatba lépő Coloplast vállalat(ok)
adatkezelő(k). A Coloplast vállalattal kapcsolatos további információk és elérhetőségek itt találhatók.
A jelöltek felvételével és tesztelésével kapcsolatban a Coloplast az Ön által a Coloplast számára megadott
személyes adatokat dolgozza fel. Az ilyen adatok közé tartozhatnak az Ön neve, elérhetőségei, referenciái,
önéletrajza, oktatási és képzési bizonyítványai, érdemjegyei és teszteredményei, és – az Ön előzetes
hozzájárulásával – a korábbi munkáltatóitól származó információk, valamint az Önről a bűnügyi nyilvántartásban
szereplő adatok (az Ön személyes adatai”). Személyes adatait a felvételi folyamatok lebonyolítása és fejlesztése
érdekében dolgozzuk fel. A személyes adatok Coloplast általi feldolgozásának jogi alapja az EU általános
adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6(1)(f) cikke (jogos érdek), 9(2)(f) cikke (jogi igények) és – amennyiben Ön
hozzájárulását adta – a GDPR 9(2)(a) cikke (hozzájárulás).
A Coloplast munkatársai kizárólag a megadott célokra használják fel az Ön adatait. A Coloplast bizonyos
esetekben külső platformokon futó rendszereket használ, vagy harmadik feleket von be a feldolgozásba (pl. külső
tesztelő és toborzócégek). Az ilyen esetek az adatok harmadik feleknek történő továbbításával járnak, de a
személyes adatokat a harmadik fél kizárólag a meghatározott célokra és a Coloplast utasításai alapján
dolgozhatja fel. Az adatok gyűjtése és feldolgozása a Coloplast teljes hálózatában előfordulhat, amely magában
foglalhatja a személyes adatok Európai Gazdasági Térségen kívüli feldolgozását. Ilyen esetekben a megfelelő
szintű védelmet a harmadik felekre vonatkozó, az EU által az adatvédelem kapcsán elfogadott általános
szerződési feltételek vagy EU által jóváhagyott adatvédelmi tanúsítási mechanizmus biztosítják. További
információért forduljon a Coloplast adatvédelmi tisztviselőjéhez (részletekért lásd alább).
Az Ön személyes adatait a felvételi eljárás befejezését követő hat hónapig őrizzük meg, kivéve, ha Ön külön
hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Coloplast megőrizze személyes adatait más jövőbeni pozíciók esetére (ebben az
esetben adatait addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy a Coloplast már nem tartja
relevánsnak az adatot), vagy ha a helyi jogszabályok bizonyos célokra hosszabb megőrzést tesznek lehetővé. A
fentiek ellenére az USA-ban és Kanadában a toborzási folyamatokkal kapcsolatos Jelentkezői adatokat legfeljebb
három évig őrizzük meg a felvételi eljárás befejezése után, Finnországban pedig a munkaerő-felvételi
eljárásokkal kapcsolatos Jelentkezői adatokat 1 évig őrizzük meg a felvételi eljárás befejezése után.
Milyen jogaim vannak?
Ön bármikor írhat a privacyrequests@coloplast.com címre, hogy a következőket kérelmezze:
•
•
•
•
•

Az adataihoz való hozzáférés
Adatainak javítása vagy törlése
Az adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozások
Adatainak átvétele géppel olvasható formátumban (adathordozhatóság).
A Coloplast számára az adatainak feldolgozására adott hozzájárulások visszavonása

A fenti jogok gyakorlása nem jár kedvezőtlen következményekkel az Ön részére. Ha többet szeretne megtudni
arról, hogyan dolgozza fel a Coloplast személyes adatait, kérjük, látogasson el a
www.coloplast.com/global/privacy-notice oldalra.
A Coloplast kinevezett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik. Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak
Coloplast általi feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, írjon adatvédelmi tisztviselőnknek a
dataprotectionoffice@coloplast.com címen, vagy küldjön levelet a Coloplastnak az Adatvédelmi tisztviselő
Személyes adatainak Coloplast általi feldolgozásával kapcsolatos panaszokat az adatvédelmi tisztviselőnknek is
el kell küldeni. Ha nem elégedett az Öntől beérkezett panasz Coloplast általi kezelésével, joga van panaszt
benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz. Dániában az illetékes hatóság a Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Hogyan léphetek kapcsolatba a Coloplasttal?
Ha a munkaerő-felvételi folyamatokkal kapcsolatos kérdése miatt szeretne kapcsolatba lépni a Coloplasttal,
küldjön e-mailt a recruitment_HQ@coloplast.com címre.

