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Informacje o polityce prywatności dla kandydatów
Wejście w życie niniejszej informacji o polityce prywatności: wrzesień 2020
Państwa prywatność i ochrona Państwa danych osobowych są dla nas istotne. Niniejsze Informacje o
polityce prywatności opisują sposób, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe naszych
pracowników.
Takeda działa, jako globalna grupa spółek („Grupa Takeda”). Przedsiębiorstwo Takeda obejmuje
Państwa pracodawcę, spółkę macierzystą Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz wszystkie
własnościowe podmioty zależne lub powiązane (zwane razem, jako „Takeda” lub „My”). W celu
uzyskania informacji kontaktowych z Państwa lokalnym podmiotem powiązanym prosimy odwiedzić
stronę internetową Takeda pod adresem www.takeda.com/countries.
Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zobowiązań prawnych,
które mogą mieć zastosowanie w niektórych państwach, oraz aby umożliwić nam spełnienie
uzasadnionego interesu, w tym zarządzanie Państwa aplikacją o zatrudnienie w Takeda,
przeprowadzenie oceny Państwa kwalifikacji uprawiających do zatrudnienia u nas; dzielenie się z
Państwem informacjami na temat pracy w Takeda; utrzymanie rejestrów dotyczących zatrudnienia; jak
również otrzymywanie dobrowolnych informacji zwrotnych za pośrednictwem ankiet online dotyczących
podań o pracę i doświadczeń z rozmów kwalifikacyjnych.
Dane osobowe, które zbieramy obejmują Państwa informacje kontaktowe (takie jak nazwisko, adres
domowy, numer telefonu i adresy e-mail); informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia
zawodowego; dane demograficzne (takie jak wiek i płeć); jak również Państwa zdjęcie, o ile zawrzecie
je Państwo w swoim CV. W przypadku niektórych państw możemy również zbierać pewne informacje
wrażliwe, takie jak Państwa rasa lub pochodzenie w celu umożliwienia nam zapewnienie zgodności z
przepisami dotyczącymi walki z dyskryminacją. Możemy również zbierać o Państwie informacje za
pośrednictwem stron trzecich, takich jak agencje zatrudnienia lub agencje sprawdzania kandydatów
do zatrudnienia, które mogą obejmować kontrole dotyczące karalności, gdy jest to prawnie
dopuszczalne lub wymagane. Będziecie Państwo informowani o wszelkich kontrolach z
wyprzedzeniem i kontrole te będą prowadzone wyłącznie za Państwa zgodą oraz zgodnie z
aktualnymi przepisami.
Możemy udostępnić Państwa dane usługodawcom i partnerom biznesowym z całego świata, z którymi
współpracujemy w opisanych wyżej celach (np. usługi rekrutacyjne, usługi IT i konsultanci zewnętrzni).
Możemy również udostępnić Państwa dane spółkom powiązanym i zależnym Takeda. Udostępnianie
Państwa danych osobowych może obejmować transfery do innych krajów. Przepisy dotyczące ochrony
danych i prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak
Państwa kraj zamieszkania. Takeda stosuje zabezpieczenia celem stosownej ochrony Państwa danych
osobowych w związku z takimi transferami, w tym opracowywanie ochronnych umów kontraktowych.
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez minimalny okres wymagany do spełnienia wyżej
opisanych celów, chyba że prawo wymaga dłuższego przechowywania danych. Będziemy
przechowywać Państwa dane przez okres trzech lat od momentu zakończenia procesu aplikacyjnego
dla celów możliwego późniejszego zatrudnienia.
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Macie Państwo prawo do zażądania dostępu do danych, poprawienia i usunięcia danych osobowych lub
ograniczenia ich stosowania. Możecie również Państwo w dowolnej chwili cofnąć swoją zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych https://www.takeda.com/individualrights. Jeżeli chcecie
Państwo złożyć skargę w sprawie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie
Państwo skontaktować się z naszym Inspektora danych osobowych pod adresem
privacyoffice@takeda.com. Możecie również Państwo skontaktować się z organem nadzoru ochrony
danych w Państwa kraju zamieszkania, o ile taki został powołany.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Takeda Państwa danych osobowych oraz
swoich praw z zakresu tegoż przetwarzania dostępne są w Informacjach o polityce prywatności
pod adresem www.takeda.com
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