
 
 

Informacja o ochronie danych osobowych 

Niniejsza Informacja o ochronie danych 
osobowych (wraz z naszymi politykami i 
wszelkimi innymi dokumentami, o których w 
niej mowa) określa podstawę, na której 
wszystkie dane osobowe, które zbieramy od 
Państwa lub które przekazują Państwo nam 
bądź innym spółkom z grupy Eurofins 
(można je odnaleźć na stronie 
https://www.eurofins.com/) będą przez nas 
przetwarzane. Prosimy uważnie przeczytać 
poniższe informacje, aby zrozumieć nasze 
praktyki dotyczące Państwa danych 
osobowych oraz tego, jak będziemy je 
przetwarzać. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania 
dotyczące niniejszej informacji o ochronie 
danych osobowych lub zechcą Państwo 
złożyć wniosek w związku ze swoimi danymi 
osobowymi, prosimy o skontaktowanie się z 
nami za pośrednictwem naszego punktu 
kontaktowego: 

E-mail: 
daneosobowerekrutacja@eurofins.com 

Informacje o administratorze 

Podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę 
Państwa danych osobowych (zwanym dalej 
„administratorem” lub „Eurofins” lub „my”) 
jest: 

Eurofins GSC Poland Sp. z o.o.  

Katowice, ul. Ks. Ściegiennego 3, Polska 

KRS: 0000620827 

Jakie informacje trzeba dostarczyć? 

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą lub 
przyszłymi rekrutacjami w Eurofins, prosimy 
o przesłanie nam nam swojego CV oraz 
innych powiązanych i istotnych informacji. 
Prosimy pamiętać, ż nie mają Państwo 
żadnego obowiązku (w tym ustawowego), 

Privacy Notice 
This Privacy Notice (together with our 
policies and any other documents referred to 
in it) sets out the basis on which all personal 
data that we collect from you, or that you 
provide to us and any other companies of the 
Eurofins group (which can be found at 
https://www.eurofins.com/) will be processed 
by us. Please read the following carefully to 
understand our views and practices 
regarding your personal data and how we 
will treat it. 

If you have any questions regarding this 
Privacy Notice or if you want to lodge a 
request in relation to your personal 
information, please contact us via our 
contact point:  

E-mail: 
daneosobowerekrutacja@eurofins.com  
 

 

 

Controller information 

The entity in charge of the control of your 
personal information (referred hereinafter as 
the “controller” or “Eurofins” or “we”) is: 

Eurofins GSC Poland Sp. z o.o.  
Katowice, ul. Ks. Ściegiennego 3, Poland 
KRS: 0000620827 
 
 

What information do you have to 
provide? 

If you are interested in a current or future job 
at Eurofins, you should provide us with your 
CV and any related relevant information. You 
have no obligation whatsoever (including 
statutory or contractual) to do so. 

https://www.eurofins.com/
mailto:daneosobowerekrutacja@eurofins.com
https://www.eurofins.com/
mailto:daneosobowerekrutacja@eurofins.com


 
aby to zrobić. 

Nie powinni Państwo przekazywać żadnych 
danych należących do szczególnych 
kategorii danych osobowych, takich jak dane 
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, 
przynależność do związków zawodowych, 
dane genetyczne, dane biometryczne, dane 
dotyczące stanu zdrowia, dotyczących życia 
seksualnego, orientacji seksualnej lub dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i 
przestępstw. 

Jeśli Państwa CV zawiera którąkolwiek z 
powyższych szczególnych kategorii danych 
osobowych, prosimy o usunięcie ich z CV 
przed przesłaniem go do nas. 

Takie szczególne kategorie danych 
osobowych będą zbierane tylko w zakresie 
wymaganym przez okoliczności i 
obowiązujące przepisy lokalne. 

Co jeśli nie chcą Państwo podawać 
swoich danych osobowych? 

Jeśli nie zgadzają się Państwo na 
przekazanie nam swojego CV, prosimy o 
niepodawanie nam żadnych danych 
osobowych. 

Jakie dane osobowe zbierane i w jaki 
sposób? 

Gromadzimy Państwa dane osobowe o 

• tożsamości (imię i nazwisko); 

• zawodzie i doświadczeniu 
zawodowym; 

• edukacji; 

• oficjalnych dokumentach 
szkoleniowych; 

• danych dotyczących oceny 
kompetencji; 

You must not provide us with any special 
categories of personal data such as personal 
data revealing your racial or ethnic origin, 
your political opinions, your religious or 
philosophical beliefs, your trade union 
membership, your genetic data, your 
biometric data, data concerning your health 
or data concerning your sex life or sexual 
orientation or personal data relating to 
criminal convictions and offences. 

If your CV contains any of the above special 
categories of personal data, please remove it 
from your CV before submitting it to us. 

Such special categories of personal data will 
only be asked to the extent required by 
circumstances, and applicable local laws. 

 

 

 

What if I do not want to provide my 
personal information? 

If you do not agree to provide us with your 
CV, please do not submit any personal data 
to us. 

 

What personal information do we collect 
and how? 

We collect your personal data about  

• your identity (name and surname); 

• your occupation and professional 
experience; 

• your academic experience; 

• your formal training records; 

• your competency assessment data; 

• your contact details; 



 

• danych kontaktowych; 

• kompetencjach i umiejętnościach 
niezbędnych do pracy na 
odpowiednim stanowisku;  

• w przypadku, gdy zostali Państwo 
zaproszeni i uczestniczyli w testach 
lub Assesment Centre, w zależności 
od rodzaju stanowiska, na które 
zatrudniamy lub specyfiki lokalnego 
rynku, informacjach przekazanych 
przez Państwa, podczas wypełniania 
takich testów lub Assessment Centre, 
a także końcowych wynikach, 
ocenach i / lub charakterystyce profilu 
osobistego, w tym czynnikach 
osobowości i kompetencjach 
miękkich (takie jak zdolność do pracy 
w zespole, kreatywność, 
asertywność, niezawodność, 
zdolność adaptacji), umiejętnościach 
logicznych, wydajności, 
umiejętnościach językowych, 
poziomie wiedzy lub innych 
informacjach; 

• Państwa opinie i uwagi dotyczące 
procesu rekrutacji. 

Państwa dane osobowe są zbierane z 
różnych źródeł, takich jak firmy rekrutacyjne 
oraz z ogólnodostępnych źródeł (np.strony 
internetowe firm itp.), a także z 
profesjonalnych portali społecznościowych i 
od osób przez Państwa wskazanych, które 
zdecydowały się przekazać informacje na 
Państwa temat. 

Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane 
osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przez nas 
przechowywane, przetwarzane, 
wykorzystywane i ujawniane w 
następujących celach: 

- Aby ocenić, czy Państwo i Państwa 
profil zawodowy pasuje do jednego z 

• your suitability for a relevant job 
position. 

• in case you were invited for and 
participated in tests or assessment 
centres depending on a type of 
position we are hiring or the local 
market specific, information provided 
by you during such tests or 
assessment centres in answers, as 
well as your final results, scorings 
and / or personal profile 
characteristic, including your 
personality factors and soft 
competences (like ability to work 
within the team, creativity, 
assertiveness, dependability, 
adaptability), logical skills, 
performance, language skills, level of 
knowledge, or such other information; 

• your opinions and remarks regarding 
the recruitment process. 

Your personal data are collected from 
various sources, such as recruiting firms and 
from public available sources (e.g. school 
directories, companies websites etc.) as well 
as from professional social media sites and 
from the referees you chose to tell us. 

 

 

 

 

Why do we use personal information 
about you? 

Your personal data will be stored, processed, 
used and disclosed by us for the following 
purposes: 

- To asses if you and your profile 
would fit one of our present or future 
open job positions at Eurofins, and 
especially: 



 
naszych obecnych lub przyszłych 
wolnych stanowisk, a zwłaszcza: 

o aby ocenić Państwa profil pod 
kątem wolnych miejsc pracy w 
dowolnej spółce Eurofins; 

o wysyłania informacji o 
Państwu do innych spółek 
Eurofins w celu ubiegania się 
o stanowisko pracy lub oceny 
Państwa uprawnień do pracy; 

o aby umożliwić Państwu 
przesłanie CV i złożenie 
online aplikacji na stanowisko 
w Eurofins; 

o aby odpowiedzieć na Państwa 
zapytania przesłane do naszej 
firmy; 

o aby przesyłać Państwu 
informacje o obecnych i 
przyszłych wakatach w 
Eurofins oraz zapraszać do 
procesów rekrutacyjnych, a 
jeśli wyrażą Państwo na to 
zgodę - także by przesyłać 
komunikację o nas i naszych 
spółkach, o wydarzeniach 
związanych z rekrutacją i 
karierą (takich jak targi pracy, 
dni kariery, o stronie, na której 
zamieszczamy wakaty), w 
których uczestniczy lub są 
organizowane przez Eurofins; 

o analizy i aktualizacji informacji 
o Państwa doświadczeniu, w 
szczególności, w formie 
kwestionariuszy lub ankiet 
(zarówno elektronicznych, jak 
i tradycyjnych), w których 
zdecydowali się Państwo 
wziąć udział, w odniesieniu do 
procesu rekrutacyjnego 
Eurofins, w którym biorą  
Państwo udział, a także 

o To assess data about you 
against vacancies in any 
Eurofins company 

o To send your information to 
other Eurofins companies in 
order to apply for jobs or to 
assess your eligibility for jobs 

o To enable you to submit your 
CV, apply online for jobs at 
Eurofins 

o To answer your questions and 
enquiries 

o to send you information about 
Eurofins present and future 
vacancies as well as invites 
for recruitment processes, 
and if you consented – also 
the communication about us 
and our enterprises as well as 
recruitment and career related 
events (such as job fairs, 
career days, site visits for 
guests) participated or 
organized by Eurofins 

o To track and measure your 
experience, in form of 
specifically, but not limited to, 
questionnaires or surveys 
(both electronic and 
traditional) that you decided to 
participate in, related to 
Eurofins’ recruitment process 
you take part in as well as 
recruitment and career related 
events organized by us or on 
our behalf, in order to improve 
our systems and / or 
processes as well as quality 
of our recruitment and career 
related activities for (potential) 
candidates 

- In order to not contact you in the 
future if you are not retained in our 



 
powiązanych wydarzeń 
organizowanych przez nas lub 
w naszym imieniu w celu 
ulepszenia naszych systemów 
i / lub procesów, a także, 
jakości naszych działań 
rekrutacyjnych; 

- aby zapobiec kontaktowaniu się z 
Państwem w przyszłości, jeśli 
Państwa profil nie będzie 
przechowywany w naszej bazie 
potencjalnych kandydatów. 

Na jakich podstawach opieramy się przy 
przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych? 

Aby przetwarzać Państwa dane osobowe, 
opieramy się (i) na naszym prawnie 
uzasadnionym interesie, jakim jest rekrutacja 
kandydatów do obsadzenia któregokolwiek z 
naszych obecnych lub przyszłych stanowisk 
w jednej ze spółek grupy Eurofins, (ii) na 
ciążącym na adminitratorze obowiązku 
prawnym lub (iii) na Państwa zgodzie, jeśli 
ma ona zastosowanie. 

Czy używamy profilowania i 
oprogramowania pomagającego 
podejmować decyzje? 

Korzystamy z Profilowania na niektórych 
etapach procesu rekrutacji, wykorzystując 
zautomatyzowane narzędzia 
(oprogramowanie), które wspiera nas, 
analizując Państwa doświadczenie, 
informacje o wykształceniu, odpowiedzi na 
pytania oraz inne informacje, przesłane 
przez Państwa do Eurofins w dokumentach 
aplikacyjnych (takich jak CV, list 
motywacyjny, formularze rekrutacyjne) lub 
podczas testów lub assessment center, 
przeprowadzanych wewnętrznie przez 
Eurofins lub przez starannie 
wyselekcjonowanych profesjonalnych 
usługodawców. Narzędzie ocenia Państwa 
cechy profilu osobistego, w tym takie 
czynniki jak osobowości i kompetencje 

talent pool or potential candidates list  

 

 

 

 

 

 

 

Which processing ground(s) do we rely 
upon for processing your personal 
information? 

In order to process your personal data, we 
rely either (i) on our legitimate interest, being 
the recruiting of candidates to fill in any of 
our present or future job vacancies within 
one of the companies of the Eurofins group, 
(ii) on legal obligations, or (iii) on your 
consent, if applicable. 

 

Do we use Profiling and Automated 
Decisions? 

We use Profiling in certain stages of 
recruitment process by utilization of the 
automated tools (software), which supports 
us by matching your experience, education 
information or answers  and other 
characteristics, submitted by you to Eurofins 
in the application documents (such as CV’s, 
cover letters, recruitment forms) or during the 
tests or assessment centres, conducted 
internally by Eurofins or by carefully selected 
professional service providers, to which we 
may invite you depending on a type of 
position for we are hiring or the local market 
specific, in order to assess your personal 
profile characteristics, including your 
personality factors and soft competences 
(like ability to work within the team, creativity, 
assertiveness, dependability, adaptability, 



 
miękkie (np. umiejętność pracy w zespole, 
kreatywność, asertywność, niezawodność, 
zdolność adaptacji, wsparcie), umiejętności 
logiczne, wydajność, umiejętności językowe, 
poziom wiedzy, kompetencje miękkie itp. 
oraz inne powiązane ze specyficznymi 
wymaganiami na stanowisko, na które 
prowadzimy rekrutację, a także w 
odniesieniu kultury organizacyjnej i wartości 
Eurofins. 

Niezależnie od korzystania z Profilowania w 
sposób opisany powyżej, ostateczną decyzję 
o Państwa udziale w kolejnych etapach 
procesu rekrutacji (w tym zaproponowaniu 
Państwu oferty pracy) podejmuje nasz 
personel. 

Niemniej jednak możemy również 
podejmować zautomatyzowane decyzje w 
każdej z kwestii określonych w tym 
dokumencie, na przykład, z którymi 
kandydatami skontaktujemy się telefonicznie 
lub zaprosimy na indywidualne spotkanie 
rekrutacyjne. Jeśli jednak to zrobimy, 
zwrócimy Państwu na to uwagę, wraz z 
informacją o logice procesu decyzyjnego, a 
także o znaczeniu i planowanych efektach 
takiego wykorzystania informacji. 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w 
określonym celu, czy mogą ją później 
wycofać? 

Tak, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w 
całości lub w części, w dowolnym momencie, 
wchodząc na swój osobisty portal kandydata 
tutaj: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public
/sign-in. 

Jakie mają państwo prawa do swoich 
danych osobowych? 

Mają Państwo następujące prawa: 

- do uzyskania dostępu do swoich 
danych (można uzyskać dostęp w 
swoim osobistym portalu kandydatów 

supportiveness), logical skills, performance, 
language skills, level of knowledge, soft 
competences, or such other, with specific 
requirements of the position for which we 
conduct the recruitment process, as well as 
with Eurofins organizational culture and 
values.  

Irrespectively of use of a Profiling as 
described above, the final decision about 
your participation in next stages of the 
recruitment process (including proposing you 
a job offer) is made by our personnel.  

Nevertheless we may also make Automated 
Decisions on any of the matters set out in 
this notice, for example: whom to include on 
a shortlists for phone or face to face 
interviews. If we however do this, we will 
bring this to your attention at the time, 
together with information about the logic 
involved in decision-making process, as well 
as the importance and planned effects for 
you of such use of information about you. 

 

 

 

If you give us your consent to process 
your personal information for a specific 
purpose, can you withdraw it afterwards? 

Yes, you can withdraw your consent in full or 
in parts at any time, by accessing your 
personal candidate Portal here: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public
/sign-in. 

 

Which rights do I have over my personal 
data? 

You have the followings rights: 

- To access your data (you can access 
your personal data in your personal 
candidate portal here: 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in


 
tutaj: 
https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in); 

- do sprostowania swoich danych 
(można sprostować swoje dane 
osobowe w osobistym portalu 
kandydatów tutaj: 
https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in); 

- do zażądania przeniesienia danych, 
które nam Państwo przekazali; 

- do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych. W 
takim przypadku sugerujemy 
usunięcie swoich danych; 

- do ograniczenia przetwarzania 
danych; 

- do usunięcia swoich danych (można 
je usunąć w całości lub części w 
osobistym portalu kandydatów tutaj: 
https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in); 

- do złożenia skargi do organu 
nadzorczego. 

Kto jest odbiorcą Państwa danych 
osobowych? 

Państwa dane osobowe możemy przesłać: 

- na rzecz stron trzecich, z którymi 
współpracujemy, które świadczą nam 
usługi, takie jak sprawdzanie 
referencji, sprawdzanie kwalifikacji i 
usługi sprawdzania informacji o 
niekaralności, weryfikacja danych, 
które Państwo podali, testy HR lub 
testy umiejętności; 

- osobom trzecim, które wykonują 
funkcje w naszym imieniu i które 
również świadczą na naszą rzecz 
usługi, takim jak profesjonalni 
doradcy, konsultanci IT prowadzący 
prace testowe i rozwojowe naszych 

https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in) 

- To rectify your data (you can rectify 
your personal data in your personal 
candidate portal here: 
https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in) 

- To ask for the portability of the data 
you provided to us;  

- To object to the processing of your 
data, in which case we would suggest 
you to erase your data. 

- To restrict the processing of your 
data; 

- To erase your data (you can delete 
all, or parts of your data in your 
personal candidate portal here: 
https://my.smartrecruiters.com/identit
y/public/sign-in) 

- To complain to a supervisory 
authority. 

 

 

Which are the recipients of my personal 
information? 

We may send your personal data: 

- To third parties we have retained to 
provide us services such as 
references checks, qualifications 
checks and criminal reference 
checking services, verification of the 
details you have provided from third 
party source, HR tests or skills tests 

- To third parties who perform 
functions on our behalf and who also 
provide services to us, such as 
professional advisors, IT consultants 
carrying out testing and development 
work on our business systems, 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in


 
systemów biznesowych, firmom 
badawczym i partnerom 
outsourcingowym; 

- organom ścigania, jeśli w dobrej 
wierze uważamy, że prawo wymaga 
od nas ich ujawnienia, w celu 
przestrzegania obowiązującego 
prawa, z nakazu sądu właściwej 
jurysdykcji lub w związku z 
postępowaniem sądowym; 

- Możemy również przekazywać 
Państwa dane lub zezwalać na 
dostęp do takich informacji 
podmiotom stowarzyszonym 
Eurofins, które można znaleźć na 
stronie 
https://www.eurofins.com/eles/, aby 
mogły one wykorzystywać te dane 
osobowe w ten sam sposób jak 
opisano powyżej. 

Czy informacje będą przekazywane 
poza Unię Europejską? 

Państwa dane osobowe mogą być 
przekazywane poza UE w przypadku, 
gdy jeden z wyżej wymienionych 
odbiorców znajduje się poza UE i tylko 
do krajów, dla których: 

- Komisja Europejska wydała decyzję 
stwierdzającą odpowiedni stopień 
ochrony, (która gwarantuje odpowiedni 
poziom ochrony danych osobowych w 
tym kraju); 

- wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę; 

- zapewniono odpowiednie 
zabezpieczenia, takie jak standardowe 
klauzule ochrony danych (które można 
znaleźć pod adresem 
https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/model-contracts-transfer-
personal-data-third-countries_en). 

Mówiąc dokładniej, Państwa dane 

research firms and outsourcing 
partners. 

- To regulatory or law enforcement 
agencies if we believe in good faith 
that we are required by law to 
disclose it, in order to comply with 
any applicable law or order of a court 
of competent jurisdiction, or in 
connection with legal proceedings 

- We may also pass your information 
to, or allow access to such 
information to Eurofins affiliates, 
which can be found at 
https://www.eurofins.com/eles/, in 
order that they may use your 
personal information in the same way 
as we process, use and disclose your 
information as described above. 

 

Will my information be transferred 
outside the European Union? 

Your personal data might be transferred 
outside the EU in case one of the recipients 
stated above is located outside the EU, and 
only to countries for which: 

- the European Commission has 
issued an adequacy decision (which 
guarantees that an adequate level of 
protection of personal data is offered 
in that country); 

- you have given explicit consent; 

- appropriate safeguards have been 
provided, such as standard data 
protection clauses (that can be found 
at https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu/model-contracts-transfer-
personal-data-third-countries_en). 

More specifically, your personal data are 
transferred to SmartRecruiters.  

https://www.eurofins.com/eles/
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osobowe są przekazywane do firmy 
SmartRecruiters. 

 

Jak długo dane będą przechowywane? 

Państwa dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy, natomiast jeśli 
wyrażą Państwo na to zgodę - przez okres 2 
lat. 

 

 

 

 

How long will you keep my data for? 

Your personal data will be stored for a period 
not exceeding 6 months, however if you 
agreed – for longer period of 2 years.  

 

 


