POLITYKA PRYWATNOŚCI
Smith & Nephew Plc i spół ki grupy (dalej ł ącznie Smith & Nephew, Spół ka, my, nasz albo nas) będą gromadzić
dane umoż liwiające ustalenie tożsamoś ci na Państwa temat w związku z celem tej witryny internetowej
i korzystaniem z niej (Dane).
ZGODA UŻYTKOWNIKA
Akceptując warunki niniejszej Polityki prywatnoś ci, zgadzają się Państwo na gromadzenie, wykorzystywanie,
ujawnianie i przekazywanie Danych za granicę w sposób opisany poniżej. Przed zaakceptowaniem warunków
niniejszej Polityki należy uważ nie zapoznać się z jej treś cią. Po wyrażeniu przez Państwa zgody pozostanie ona
w mocy w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania Państwa danych osobowych za
granicę do czasu wycofania przez Państwa zgody poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem
careers@smith-nephew.com. Jeżeli nie zaakceptują Państwo warunków niniejszej Polityki, nie będą Państwo
mogli korzystać z witryny internetowej w celu ubiegania się o wolne stanowiska w grupie spół ek Smith & Nephew
na cał ym ś wiecie oraz możemy nie mieć moż liwoś ci rozpatrzenia Państwa kandydatury na stanowisko, o które
się Państwo ubiegają.
ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI
Niniejsza Polityka Prywatnoś ci dotyczy wył ącznie danych gromadzonych do celów rekrutacji za poś rednictwem
tej witryny internetowej oraz z innych źródeł . Inne źródł a mogą obejmować dane przekazywane przez Państwa
w sposób inny, niż za poś rednictwem tej witryny internetowej, oraz dane uzyskane, na przykł ad, od był ych
pracodawców, od innych autorów referencji, od podmiotów ś wiadczących usł ugi weryfikacji pracowników przed
zatrudnieniem oraz z innych źródeł . Niniejsza Polityka nie dotyczy innych witryn ani stron, które są naszą
wł asnoś cią albo które obsł ugujemy. Witryny te posiadają wł asne polityki prywatnoś ci.
PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKÓW
Smith & Nephew będzie wykorzystywać Państwa Dane do celów rekrutacji na stanowiska, o które się Państwo
ubiegają, oraz znalezienia dla Państwa odpowiedniego stanowiska zaś dla nas odpowiedniego pracownika
w jednostkach Smith & Nephew na cał ym ś wiecie. Podczas przesył ania nam danych za poś rednictwem aplikacji
internetowej są Państwo odpowiedzialni za przekazywanie prawidł owych, kompletnych i aktualnych danych.
Przetwarzanie Państwa Danych jest niezbędne:
i)

w celu umożliwienia Smith & Nephew zawarcia z Państwem umowy o pracę albo nawiązania
stosunku pracy;

ii)

w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami; oraz

iii)

w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Państwa jako uż ytkowników tej witryny
internetowej.

Logując się do tej witryny internetowej, mogą Państwo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich Danych,
zmienić je lub zaktualizować.
Jeżeli w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się będą Państwo chcieli usunąć swoje Dane, prosimy
o przesł anie swojego ż ądania pocztą elektroniczną na adres careers@smith-nephew.com.

Będziemy przechowywać Państwa Dane jedynie przez okres dozwolony na mocy przepisów prawa oraz do celów,
do których je zgromadziliś my. W każdym przypadku, gdy nie zgł oszą Państwo swojej kandydatury na stanowisko
w Smith & Nephew oraz nie zaobserwujemy żadnej aktywnoś ci na Państwa profilu przez okres 1 (jednego) roku,
Państwa Dane zostaną usunięte, o ile odpowiednie przepisy prawa nie będą stanowić o krótszym albo dł uż szym
okresie przechowywania – w takim przypadku Smith & Nephew usunie Państwa Dane po upł ywie tego okresu
przechowywania.
Nie będziemy wymagać od Państwa podawania danych na temat Państwa stanu zdrowia, pochodzenia rasowego
albo etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, czł onkostwa w związku
zawodowym ani orientacji seksualnej, o ile nie będzie to wymagane w drodze wyjątku przez przepisy prawa.
Jeżeli zostaną Państwo zatrudnieni przez Spół kę, Dane przekazane za poś rednictwem aplikacji internetowej oraz
dane zgromadzone przez nas w ramach procesu rekrutacyjnego zostaną wł ączone do Państwa akt osobowych
oraz mogą być wykorzystywane do zarządzania stosunkiem pracy oraz do związanych z tym celów ewidencyjnych
i na potrzeby sprawozdawczoś ci. Spół ka będzie przechowywać te informacje przez okres Państwa zatrudnienia
oraz tak dł ugo po jego ustaniu, jak pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Smith & Nephew prowadzi dział alnoś ć na cał ym ś wiecie. Oznacza to, że w związku z celem tej witryny
internetowej i korzystaniem z niej możemy przekazywać Państwa Dane do innych krajów, w tym krajów poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (takich jak Stany Zjednoczone), jednak wył ącznie w zakresie dozwolonym
na mocy obowiązujących przepisów prawa (które mogą się różnić w zależnoś ci od kraju). Przepisy o ochronie
danych w krajach, do których mogą być przekazywane Państwa Dane, mogą być mniej restrykcyjne, niż przepisy
w Państwa systemie prawnym.
Smith & Nephew będą stosować uzasadnione ś rodki operacyjne, zarządcze, fizyczne i techniczne, aby chronić
Państwa Dane przed ich przypadkowym, nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, stratą,
zmianą, ujawnieniem albo uzyskaniem do nich dostępu.
Dokł adamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa ż adnych danych przekazywanych za poś rednictwem aplikacji internetowej; przekazują nam je
Państwo na wł asne ryzyko. Zalecamy przechowywanie swojej nazwy użytkownika, hasł a i innych danych
uwierzytelniających w bezpiecznym miejscu, ponieważ Państwo również są odpowiedzialni za zachowanie
poufnoś ci przekazywanych nam danych. Dobrym zwyczajem jest wylogowywanie się ze swojego konta
i zamykanie okna przeglądarki po zakończeniu korzystania z naszej witryny internetowej.
UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
Możemy przekazywać Państwa Dane zatrudnionym przez nas usł ugodawcom zewnętrznym ś wiadczącym
w imieniu Smith & Nephew usł ugi w związku z tą witryną internetową. Te podmioty zewnętrzne mogą
wykorzystywać Państwa Dane przekazywane im przez nas jedynie zgodnie z poleceniami i instrukcjami
Smith & Nephew oraz niniejszą Polityką prywatnoś ci.

Smith & Nephew odpowiada za obsł ugę tej witryny internetowej dostarczanej przez usł ugodawcę zewnętrznego
Workday Inc. z siedzibą pod adresem 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, USA w naszym imieniu,
oraz za ochronę Danych zgromadzonych za jej poś rednictwem.
Możemy również udostępniać Państwa Dane w opisanych poniżej okolicznoś ciach:


w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, takich jak wezwania sądowe, wyroki sądowe,
postępowanie sądowe albo wezwania do przedł ożenia informacji;



jeżeli uznamy, że Państwa dział ania stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawa albo
zagrożenie dla praw, wł asnoś ci albo bezpieczeństwa naszej Spół ki, naszych użytkowników albo innych
osób;



w przypadku sprzedaży częś ci albo cał oś ci naszej dział alnoś ci możemy ujawnić wszystkie dane
zgromadzone na Państwa temat jej nabywcy albo w ramach analizy due diligence potencjalnemu
nabywcy, podlegającemu umowie o zachowaniu poufnoś ci.

Smith & Nephew ujawni takie dane jedynie w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów
o ochronie danych.
REJESTRACJA I DANE KONTAKTOWE
Po zarejestrowaniu się przez Państwa na tej witrynie internetowej Smith & Nephew może skontaktować się
z Państwem, jeżeli Państwa profil i preferencje będą odpowiadać wolnemu stanowisku w jednej z jednostek
Smith & Nephew na cał ym ś wiecie tak dł ugo, jak Państwa profil na tej witrynie internetowej pozostanie aktywny.
Mogą Państwo również otrzymywać na adres e-mail podany podczas rejestracji automatycznie wysył ane
wiadomoś ci e-mail dotyczące stanowisk w Smith & Nephew, informujące Państwa o stanowiskach, które mogą
odpowiadać Państwa profilowi. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych
wiadomoś ci e-mail, klikając ł ącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w dolnej częś ci tych wiadomoś ci.
Mogą Państwo również zdecydować, że nie chcą już Państwo otrzymywać tych wiadomoś ci e-mail albo zacząć
je otrzymywać, jeżeli wcześ niej Państwo tego nie chcieli, wysył ając swoje żądanie na adres careers@smithnephew.com.
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
Przysł uguje Państwu prawo dostępu albo usunięcia swoich Danych przechowywanych przez Spół kę; w tym celu
mogą Państwo przesł ać swoje żądanie na adres careers@smith-nephew.com. Mogą Państwo również
skontaktować się z nami pod tym adresem w przypadku, gdy chcieliby Państwo wycofać swoją zgodę na
wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatnoś ci.
Żadne wycofanie zgody nie będzie dział ać wstecz. Mogą się Państwo z nami kontaktować pod powyż szym
adresem również w celu skorzystania z jakichkolwiek innych praw, które mogą Państwu przysł ugiwać na mocy
obowiązujących przepisów o ochronie danych, takich jak prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo wyrażenia wobec niego sprzeciwu oraz prawo do
przeniesienia danych. Mają Państwo również prawo do zł ożenia skargi w miejscowym organie ochrony danych,
jeżeli podejrzewają Państwo, że doszł o do naruszenia postanowień niniejszej Polityki.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI i PROCESY REKRUTACJI
Możemy wykorzystywać automatyczne podejmowanie decyzji w procesie rekrutacji. Mogą Państwo zaż ądać
innej metody podejmowania decyzji albo podważ yć zautomatyzowaną decyzję, kontaktując się z nami pod
adresem careers@smith-nephew.com.
ZATRUDNIENIE
W przypadku rozpoczęcia przez Państwa zatrudnienia w Smith & Nephew Państwa dane będą podlegać innej
polityce, o której Państwa powiadomimy.
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018 r.
Smith & Nephew Plc to spół ka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 324357 z siedzibą pod
adresem 15 Adam Street, London, WC2N 6LA, Wielka Brytania.

