POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI W RAMACH REKRUTACJI
Niniejsza polityka ochrony prywatności („Polityka ochrony prywatności”) dotyczy Państwa
i Państwa danych osobowych, ponieważ ubiegają się Państwo o zatrudnienie w PVH Europe B.V.
albo w jednej z jej spółek stowarzyszonych („PVH”).
PVH jest spółką międzynarodową posiadającą wiele jednostek organizacyjnych w różnych
krajach. Na potrzeby niniejszej Polityki ochrony prywatności podmiot PVH, do którego
przypisano wakat, jest odpowiedzialny za ochronę Państwa danych osobowych („PVH”jest
administratorem danych).
W niniejszej Polityce ochrony prywatności opisano, w jaki sposób PVH wykorzystuje dotyczące
Państwa informacje („Dane osobowe”) gromadzone i przetwarzane w ramach procesu rekrutacji
do spółki Tommy Hilfiger lub Calvin Klein. PVH zobowiązuje się do ochrony Państwa
prywatności. PVH będzie w szczególności gromadzić i przetwarzać Państwa Dane osobowe,
które otrzyma od Państwa za pośrednictwem platformy do składania zgłoszeń online, dostępnej
pod adresem www.global.tommy.com, jak również składających się na nią stron internetowych
(„Witryna internetowa”, której właścicielami są Tommy Hilfiger Licensing LLC oraz Tommy
Hilfiger Licensing B.V.).
1. Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania oraz podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych przez PVH
Dane osobowe
PVH może zwrócić się do Państwa o przekazanie następujących danych osobowych za
pośrednictwem Witryny internetowej, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie albo gdy zadadzą
Państwo PVH pytanie za pośrednictwem strony przeznaczonej do kontaktu:










Imię i nazwisko
Adres (w tym adres do korespondencji, miejscowość oraz aktualny kraj zamieszkania)
Numer telefonu
Adres e-mail
List motywacyjny
CV/życiorys
Portfolio
Preferowany kraj
Preferowany dział

W niektórych przypadkach możliwe jest, że przekażą Państwo PVH inne Dane osobowe, na
przykład w swoim liście motywacyjnym albo w pytaniu zadawanym PVH za pośrednictwem
strony do kontaktu.
Cele i podstawa prawna
Będziemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe, przesłane za pośrednictwem Witryny
internetowej, do następujących celów:
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Procedura rekrutacyjna: PVH, na mocy przepisów dotyczących ochrony danych, jest
uprawniona do wykorzystywania Państwa danych osobowych w ramach procedury
rekrutacyjnej, aby realizować jej prawnie uzasadniony interes biznesowy polegający na
rekrutacji nowych pracowników, jak również w celu podejmowania działań przed
zawarciem z Państwem umowy. W ramach procedury rekrutacyjnej oraz zależnie od
stanowiska, o które się Państwo ubiegają, możemy dokonać weryfikacji Państwa danych
poprzez przeprowadzenie albo zlecenie przeprowadzenia weryfikacji referencji.
W celu kontaktu z Państwem w przypadku możliwości zatrudnienia w przyszłości:
Na mocy przepisów dotyczących ochrony danych PVH ma prawo wykorzystywać Państwa
Dane osobowe do nawiązywania z Państwem kontaktu w przyszłości w sprawie
możliwości zatrudnienia tylko jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Mają Państwo prawo
wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli życzą sobie Państwo skorzystać z tego
prawa, prosimy o kontakt; dane kontaktowe w tym celu znajdują się poniżej.
Oceny: W zależności od stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają, możemy poprosić
Państwa o poddanie się ocenie. PVH zawsze poinformuje Państwa o mającej się odbyć
ocenie przed jej przeprowadzeniem.
Wyniki: PVH wykorzystuje Państwa dane kontaktowe, aby zaprosić Państwa do
wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu zadowolenia. Dzięki temu PVH może usprawniać
proces rekrutacji. PVH, na mocy przepisów dotyczących ochrony danych, jest uprawniona
do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celu realizacji jej prawnie
uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na doskonaleniu procesów
biznesowych.

2. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników PVH lub firmy
zewnętrzne:








Dostęp do danych osobowych mogą mieć nasi upoważnieni pracownicy. Dostęp zostanie
udzielony wyłącznie, jeżeli będzie to niezbędne do celów opisanych powyżej oraz
wyłącznie, jeżeli pracownik jest objęty zobowiązaniem do zachowania poufności.
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom podmiotu
należącego do PVH, jeżeli jest to konieczne do obsługi procedury rekrutacji, zawarcia
z Państwem umowy bądź w innym zakresie niezbędne do opisanych powyżej celów.
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym działającym
w naszym imieniu. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą obejmować: usługodawców,
spółki zajmujące się oceną, spółki zajmujące się ankietami. W takich przypadkach te
podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać Państwa Dane osobowe do celów opisanych
powyżej i wyłącznie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami.
Jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa bądź wyroku sądowego, możemy
udostępniać Państwa Dane osobowe na przykład organom porządkowym lub innym
organom administracji rządowej.
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3. Jak długo PVH będzie przechowywać Państwa Dane osobowe?
Państwa Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia
celu, dla którego PVH je gromadzi i wykorzystuje. PVH zachowuje Państwa Dane osobowe,
które wysyłają Państwo w momencie ubiegania się o zatrudnienie w PVH, do momentu
upłynięcia czterech tygodni od zatrudnienia osoby na stanowisko, o które się Państwo ubiegali
albo, za Państwa zgodą, przez jeden rok po obsadzeniu tego stanowiska. Po upływie okresu
przechowywania Państwa Dane osobowe zostaną skasowane, chyba że na mocy przepisów prawa
możemy albo musimy przechowywać Państwa dane przez dłuższy okres.
4. Jakie środki podejmuje PVH, aby chronić Państwa Dane osobowe?
PVH podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (bezpieczeństwa), aby
zabezpieczyć przetwarzane przez nią Dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem, na przykład nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem,
uszkodzeniem bądź utratą danych osobowych.
5. Czy PVH przekazuje Państwa Dane osobowe do krajów poza UE?
W kontekście procesu rekrutacyjnego PVH bądź z powodów technicznych lub operacyjnych
konieczne może być przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane osobowe mogą na przykład być
przekazywane do spółek należących do grupy znajdujących się poza terenem EOG, jeżeli PVH
korzysta z usług podmiotów zewnętrznych spoza EOG albo jeżeli PVH jest zobowiązana do
przekazywania informacji zagranicznym organom.
Przepisy krajów, w których znajdują się te podmioty zewnętrzne, mogą zapewniać inny poziom
(prawnej) ochrony danych niż na terenie EOG.
W oparciu o odnośne przepisy prawa PVH podejmie działania, które będą niezbędne do
zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przekazania Państwa danych osobowych.
W większości przypadków takie przekazanie podlega umowie opartej o standardowe klauzule
umowne dotyczące przekazywania danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (Wzorcowe
klauzule umowne UE).

6. Jakie prawa mogą Państwo wykonywać w odniesieniu do Państwa danych
osobowych?
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej Informacji o ochronie danych osobowych, prosimy
o kontakt z wykorzystaniem podanych poniżej danych kontaktowych. Za pośrednictwem tych
danych kontaktowych mogą Państwo również zażądać udzielenia dostępu, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia bądź przeniesienia Państwa danych osobowych. Jeżeli nie są Państwo
zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa Dane osobowe, mogą Państwo złożyć
do nas skargę, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych lub też złożyć ją do
Holenderskiego Organu Ochrony danych (w języku niderlandzkim: Autoriteit Persoonsgegevens).
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7. Pytania i skargi
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych, albo
jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę, mogą Państwo zwrócić się do nas na piśmie pocztą
elektroniczną pod adres hroperationsams@pvh.com.
8. Zmiany w niniejszej Informacji
PVH może okresowo aktualizować niniejszą Informację o ochronie danych osobowych.
Zmiany te będą ogłaszane w Witrynie internetowej PVH. W przypadku wprowadzenia do
niniejszej Polityki istotnych zmian w czasie trwania procedury rekrutacyjnej, poinformujemy
Państwa o tym pocztą elektroniczną.
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