POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dziękujemy za Twoją wizytę na naszej Stronie. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że na naszej
stronie www.karierafaurecia.pl, której właścicielem jest Faurecia Automotive Polska S.A., zbieramy i
przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże
danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw w tym zakresie.

A. DEFINICJE
Faurecia - FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A. z siedzibą w Grójcu, adres: ul. Spółdzielcza 4, 05-600
Grójec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403609, o
kapitale zakładowym 147.751.200,00 zł (w pełni wpłacony), NIP: 797-12-58-667
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem
plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Strona – Strona internetowa udostępniana przez Faurecia Automotive Polska S.A. pod aktualnym
adresem www.karierafaurecia.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a
także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

B.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Jeżeli korzystasz ze z naszej Strony, Faurecia przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy
rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies
albo innych podobnych technologii. Zebrane informacje przetwarzane są w celach:

●
●

analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Strony i
dostosowywać jej zawartość do Twoich potrzeb,
wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności
działania Strony.
C. PLIKI COOKIES

"Cookies" (ciasteczka) są to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i
zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe
jedynie przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu
do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji,
monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa m.in.
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje
użytkownika. Na naszej stronie wykorzystujemy dwa rodzajów cookies:

●
●

sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub
zamknięcia przeglądarki internetowej
stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

D.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Faurecia oraz do organów administracji
państwowej.
1. Dostawcy usług dla Faurecia
W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Faurecia takim jak:

●
●
●
●

podmioty świadczące usługi utrzymania Strony oraz kopii zapasowej Strony i przechowywania
danych,
dostawcy świadczący usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
dostawcy klienta pocztowego,
podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Strony.

Jeśli zdecydujesz się złożyć swoją aplikację na wybraną ofertę pracy zamieszczoną na naszej stronie,
zostaniesz przekierowany do zewnętrznego formularza aplikacyjnego, w którym poprosimy Cię o
wyrażenie dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizowanym
procesem rekrutacyjnym, poinformujemy Cię o zakresie i celu przetwarzania danych oraz Twoich
prawach z tym związanych.
2. Organy administracji państwowej
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.

E.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Informujemy, że w zakresie ochrony i dostępu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące
prawa:

●
●
●
●
●
●

dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia udostępnionych danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres : Faurecia Automotive Polska S.A. ul. Spółdzielcza 4, 05-600
Grójec lub rekrutacja@fauercia.com

F.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Faurecia Automotive Polska S.A.
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z nami pod
adresem: Faurecia Automotive Polska S.A. ul. Spółdzielcza 4, 05-600 Grójec lub rekrutacja@faurecia.com

G. ZMIANY POLITYKI
Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym
zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego
Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować
Użytkowników za pomocą Strony.

