
 

Informacja o polityce prywatności 

KION GROUP AG cieszy się z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Niniejszym 

informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania z naszego portalu 

rekrutacyjnego przez firmę KION GROUP AG i jej spółki zależne (wspólnie określane jako „KION”).  

Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Państwa osobiście i na podstawie których możliwe jest 

zidentyfikowanie Państwa. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiadają z reguły wspólnie: 

dana spółka KION, w której ubiegają się Państwo o stanowisko, oraz firma KION GROUP AG.  

 

Jakie informacje zbieramy? 
 
Na naszej stronie „Kariera” mogą Państwo wyszukiwać wolne miejsca pracy, nie przekazując nam swoich 

danych osobowych. Prosimy jednak pamiętać, iż na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które 

zbierają określone dane naszych użytkowników, np. jak często otwierają daną stronę (więcej informacji 

znajduje się w naszych wytycznych na temat plików cookie w zakładce Our Privacy Statement | KION 

GROUP AG). 

 

Dane, które są nam potrzebne w procesie rekrutacji: 
 
Gdy tworzą Państwo swój profil lub ubiegają się o pracę, konieczne jest przekazanie nam określonych 

danych osobowych, takich jak np.: 

 

• zwrot grzecznościowy (pan/pani) 

• tytuł 

• imię i nazwisko  

• adres (łącznie z kodem pocztowym)  

• numer (numery) telefonu 

• adres e-mail  

• doświadczenie zawodowe  

• umiejętności, w tym znajomość języków 

• stopień niepełnosprawności 
 
Oprócz informacji, które przekazują nam Państwo bezpośrednio, możemy również zbierać informacje na 

temat Państwa osoby z innych źródeł, np. ze stron internetowych, na których dobrowolnie i publicznie 

udostępniają Państwo swoje dane osobowe (np na stronie LinkedIn.com). 

 

W niektórych krajach mamy obowiązek informowania Państwa o podstawach prawnych, które pozwalają 

nam rejestrować i przetwarzać Państwa dane osobowe. Rejestrujemy Państwa dane, aby zawrzeć z 

Państwem umowę lub ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów firmy KION Group AG jako pracodawcy. 

 

Dane, które nam Państwo przekazują 
 
Jeżeli w procesie rekrutacji przekażą nam Państwo inne dane osobowe, które nie są wymagane 
bezpośrednio do procesu rekrutacji, będą one przez nas również przetwarzane ze względu na 
nasz prawnie uzasadniony interes związany z obsadzeniem stanowiska. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/
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Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 
 
Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w KION oraz 

jego analizy. Cele szczegółowe: 

 

- Przetwarzamy Państwa dane w celu oceny przydatności Państwa kwalifikacji na dane 
stanowisko oraz w późniejszych rozmowach kwalifikacyjnych i/lub ocenach. Dotyczy to 
zarówno stanowiska, o które się Państwo ubiegają, jak też podobnych potencjalnych 
stanowisk w naszej firmie. Kopie przekazanych przez Państwa informacji oraz cała dalsza 
korespondencja są przechowywane, aby kontynuować Państwa rekrutację oraz jako zapis 
naszych procesów rekrutacji (dalsze szczegóły zawarte są w punkcie „Jak długo 
przechowujemy Państwa dane osobowe”). 
 

-  W celach statystycznych mamy prawo do anonimizacji Państwa danych i wykorzystywania 
ich w postaci zbiorczej. 

 

- Aby omówić Państwa zgłoszenie, możemy kontaktować się z Państwem także mailowo lub 
telefonicznie.  
 

- W razie pomyślnego zakończenia procesu rekrutacji Państwa dane osobowe będą 
wykorzystane do nawiązania stosunku pracy i w odpowiedni sposób przechowywane w 
naszych systemach. 

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do innych krajów i kto jest odpowiedzialny za 
przetwarzanie danych?  
 
W przypadku ubiegania się o stanowisko w KION Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach tzw. 

wspólnego administrowania zgodnie art. 26 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 

 

▪ przez firmę KION GROUP AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech 
▪ przez daną spółkę zależną KION z siedzibą w kraju, w którym znajduje się stanowisko, na 

które się Państwo ubiegają. 
 

Zestawienie poszczególnych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz ich 

obowiązków znajduje się tutaj hier. 

 
Na wypadek, gdyby do realizacji jednego z wyżej określonych celów niezbędne było przekazanie Państwa 

danych osobowych do krajów, które posiadają inne standardy ochrony danych niż w kraju, w którym się 

Państwo znajdują, podjęliśmy umowne lub inne konieczne środki zabezpieczające, aby zagwarantować 

ochronę Państwa danych według tych samych standardów na całym świecie. 

 
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 
 
Jeżeli w procesie obsadzenia stanowiska korzystamy ze wsparcia usługodawcy z zewnątrz, a Państwo w ten 

sposób ubiegają się o to stanowisko, wówczas Państwa życiorys oraz inne szczegóły zostaną nam 

przekazane przez firmę doradztwa personalnego w kraju, w którym ubiegają się Państwo o pracę. Wszystkie 

Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy od tego usługodawcy, będziemy przetwarzać zgodnie z 

niniejszą polityką prywatności. Informacje o tym, jak firma doradztwa personalnego przetwarza Państwa 

dane osobowe, otrzymają Państwo od danego usługodawcy. 

 

W celu realizacji wyżej określonych celów Państwa dane osobowe przekazujemy również usługodawcom, z 

których usług korzystamy. Dzięki umownie zapisanym ustaleniom możemy zagwarantować, że Państwa 

dane osobowe będą przez nich przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i tylko do realizacji 

https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/Service-and-Technical/Privacy-Statement/Workday-Recruiting/Workday-Recruiting-Joint-Controllers-of-KION-GROUP-AG.pdf
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wyżej określonych celów. Gwarantujemy przy tym odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania 

danych. 

 
W ramach KION Państwa dane osobowe przekazywane są osobom z działu HR uczestniczącym w 

rekrutacji, przełożonym odpowiedzialnym za zatrudnienie oraz, jeśli jest to konieczne, innym osobom z 

zarządu lub działu kadr uczestniczącym w rekrutacji. Może się zdarzyć, że w pewnych okolicznościach 

będziemy zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych w obrębie lub poza KION, ponieważ będzie 

to konieczne ze względów prawnych lub regulacyjnych albo w celu zarządzania ryzykiem, np. jeśli wezwie 

nas do tego sąd, policja bądź inne organy ścigania lub organy nadzoru. 

 

Jakie prawa mi przysługują? 
 
W przypadku przetwarzania przez KION Państwa danych osobowych mają Państwo w odniesieniu do firmy 

KION Group AG lub danej spółki zależnej, u której ubiegają się Państwo o pracę, następujące prawa: 

 

- mogą Państwo żądać od nas udostępnienia kopii Państwa danych osobowych, które od 
Państwa otrzymaliśmy, 

 

- mogą Państwo informować nas o wszelkich zmianach Państwa danych osobowych lub 
żądać od nas sprostowania Państwa danych osobowych, które od Państwa otrzymaliśmy,  

 

- w określonych sytuacjach mogą Państwo żądać od nas usunięcia Państwa danych 
osobowych, które od Państwa otrzymaliśmy, ich zablokowania lub ograniczenia ich 
przetwarzania albo sprzeciwić się konkretnemu sposobowi wykorzystywania Państwa 
danych osobowych, 
 

- w określonych sytuacjach mogą Państwo żądać od nas przekazania Państwa danych 
osobowych, które od Państwa otrzymaliśmy, stronie trzeciej, 

 

 Ponadto: 

 

-  mogą Państwo w każdej chwili zgodnie z obowiązującym prawem cofnąć udzieloną przez 
siebie zgodę, 

 

- mogą Państwo w każdej chwili zgodnie z obowiązującym prawem wyrazić swój sprzeciw 
wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa dane są przez nas 
przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z jednego z 

przysługujących Państwu praw lub potrzeby wniesienia skargi, prosimy kontaktować się z nami na 

następujący adres dataprotection@kiongroup.com. Mogą się Państwo również zwrócić do miejscowego 

organu ochrony danych. 

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe? 
 
KION cały czas podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby w możliwie 
szerokim stopniu chronić Państwa dane osobowe przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz 
nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z 
postępem technologicznym. 

Oprócz stworzenia bezpiecznego środowiska operacyjnego stosujemy na niniejszej stronie procedurę 
szyfrowania. Oznacza to, że wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe, łącznie z danymi 
dotyczącymi płatności, przesyłane są w oparciu o powszechnie stosowany i bezpieczny standard protokołu 
SSL (Secure Socket Layer), aby zapobiegać nadużyciom ze strony osób trzecich. SSL to bezpieczny i 

mailto:dataprotection@kiongroup.com
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sprawdzony standard, wykorzystywany też na przykład w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie 
SSL mogą Państwo rozpoznać między innymi po symbolu zamkniętej kłódki w pasku statusu Państwa 
przeglądarki oraz pasku adresu rozpoczynającego się od „https”. 

Pomimo tego zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet może zawierać określone luki w 
zabezpieczeniach (np. w zakresie komunikacji mailowej), przez co nie da się zagwarantować całkowitej 
ochrony danych przed dostępem osób trzecich. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 
 
Jeśli ubiegają się Państwo o określone stanowisko, Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu 

ustania podstawy prawnej. Z reguły ma to miejsce wtedy, gdy – ze względów prawnych lub regulacyjnych – 

nie jesteśmy już zobowiązani do przechowywania danych. Jeśli udzielili nam Państwo swojej zgody na 

dłuższe przechowywanie danych, mamy prawo przechowywać je dłużej niż podano powyżej, przez okres 

obowiązywania Państwa zgody.  

 

Jak mogą Się Państwo z nami kontaktować?  
 

KION GROUP AG 
Thea-Rasche-Straße 8 

60549 Frankfurt nad Menem 

Niemcy 

 

Telefon: +49 69 20 110 0 

E-mail: info@kiongroup.com 

Strona internetowa: www.kiongroup.com 

 

 


