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1. Polityka ochrony danych na potrzeby rekrutacji 
SIX jest międzynarodową grupą spółek działających w różnych krajach z siedzibą główną w Szwajcarii. Niniejsza 
Polityka ochrony danych dotyczy Kandydatów, którzy wyrażają zainteresowanie pracą w spółce należącej do 
grupy SIX (SIX Group AG i jej spółki zależne są dalej określane zarówno łącznie, jak i indywidualnie jako „SIX”, 
chyba że mowa jest wyraźnie o pojedynczej spółce z grupy SIX) i którzy przekazują dane lub udostępniają Dane 
osobowe w ramach procesu aplikacji. 

Uzyskując dostęp lub korzystając z witryny SIX i/lub narzędzia aplikacyjnego w SAP SuccessFactors (dalej 
„SuccessFactors”), Kandydat przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że SIX wprowadza, gromadzi, 
wykorzystuje, przekazuje i/lub ujawnia jego Dane osobowe (patrz definicja poniżej w punkcie 1.2) zgodnie z 
niniejszą Polityką ochrony danych. 

Kandydat wyraża ponadto zgodę na przetwarzanie Danych osobowych zawartych w aplikacji w celach 
związanych z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm., oraz upoważnia SIX do przetwarzania Danych osobowych zawartych 
w aplikacji również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. 

1.1 Adres kontaktowy administratora 
SIX Group Services Ltd. jest administratorem Danych osobowych Kandydata (patrz definicja poniżej w punkcie 
1.2) odpowiedzialnym za ich przetwarzanie. Adres kontaktowy właściwego działu SIX Group Services Ltd.: 

 
Head HR Solution and Services  
SIX Group Services Ltd. 
Pfingstweidstrasse 110 
8021 Zurych 
Szwajcaria 
+41 58 399 86 60 
https://www.six-group.com/en/contacts.html 

1.2. Gromadzone dane 
Dział kadr („Dział HR”) w lokalizacji, do której aplikuje Kandydat, gromadzi i przetwarza następujące Dane 
osobowe: 

− Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. 

− Dokumenty aplikacyjne, takie jak CV, referencje, dyplomy itp. 

− O ile wymagają tego miejscowe przepisy prawa, numer ubezpieczenia społecznego i karta 
ubezpieczenia społecznego, dowód osobisty, zaświadczenie o obywatelstwie, zaświadczenie o 
niekaralności, pozwolenie na pracę, wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego i/lub Krajowego Rejestru 
Długów 

− O ile wymagają tego miejscowe przepisy prawa, wyniki oceny online 

− Profile aplikacji (konta użytkowników) są automatycznie zapisywane 

1.3. Cel przetwarzania i podstawa prawna 
Wspomniane Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez SIX wyłącznie na potrzeby procesu aplikacji. 
Aplikując, Kandydat zgadza się, aby jego Dane osobowe były dostępne dla Działu HR w innych spółkach grupy 
SIX. W przypadku aplikacji w lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii, dane są przekazywane 
wyłącznie na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Dane osobowe Kandydata mogą być dostępne z innej 
lokalizacji SIX, w zależności od lokalizacji potencjalnego przełożonego i struktury Działu HR. 
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https://www.six-group.com/en/contacts.html


 

 
 SIX Legal Disclaimer 

 

Sensitivity: C2 Internal 

1.4. Powierzanie przetwarzania Danych osobowych 
Narzędzie aplikacyjne SuccessFactors jest obsługiwane przez zewnętrznego usługodawcę SAP z siedzibą w 
Niemczech. Zewnętrzni usługodawcy, tacy jak SAP, i centra oceny zaangażowane w proces aplikacji są 
zobowiązane przez SIX do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. 

SIX zastrzega sobie prawo do ujawnienia Danych osobowych wymaganym organom rządowym i regulacyjnym 
w zakresie, w jakim jest to wymagane przez wszelkie obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia, nakazy 
sądowe lub rządowe, wytyczne i podobne regulacje. SIX może powierzać przetwarzanie danych i inne usługi w 
ramach grupy, jak również zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w Szwajcarii i za granicą, w zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku wszyscy zewnętrzni i wewnętrzni 
usługodawcy podlegają wszelkim obowiązującym przepisom o ochronie danych. 

1.5. Miejsce i okres przechowywania 
SIX przechowuje Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszelkie 
Dane osobowe wprowadzane przez Kandydatów są przetwarzane i przechowywane przez SAP (w ramach 
SuccessFactors) na serwerach w Unii Europejskiej. SIX przechowuje Dane osobowe na serwerach znajdujących 
się poza lokalizacją, do której aplikuje Kandydat, przez okres 12 miesięcy; po upływie tego okresu są one 
usuwane. 

1.6. Bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych 
SIX zapewnia, że Dane osobowe Kandydatów zapisywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane 
przez SIX są chronione przed niezgodnym z prawem, przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, 
modyfikacją, utratą, dostępem lub ujawnieniem oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami 
przetwarzania. SIX zapewnia również, że zewnętrzni usługodawcy zaangażowani w przetwarzanie Danych 
osobowych Kandydatów podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony 
bezpieczeństwa tychże Danych osobowych. 

1.7. Prawa Kandydata 
Kandydaci mają prawo zażądać informacji na temat rodzaju Danych osobowych przetwarzanych, 
gromadzonych i/lub przechowywanych w SIX lub u zewnętrznych usługodawców przetwarzających Dane 
osobowe w imieniu SIX. Kandydaci są uprawnieni do: 

− uzyskania informacji o tym, czy i jakie Dane osobowe są przechowywane w SIX (kategorie Danych 
osobowych, których to dotyczy, odbiorcy lub kategorie odbiorców, okres, przez jaki Dane osobowe 
będą przechowywane lub kryteria stosowane w celu określenia okresu przechowywania) 

− uzyskania kopii Danych osobowych 

− zażądania sprostowania Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe 

− zażądania usunięcia Danych osobowych 

− zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych 

− otrzymania Danych osobowych w ustrukturyzowanym, dostępnym i nadającym się do odczytu 
maszynowego formacie 

 

Wszelkie żądania dotyczące informacji o Danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych SIX: 

SIX Group Services Ltd. 
Data Protection Officer 
Hardturmstrasse 201 
8005 Zurych 
Szwajcaria 
E-mail: dataprotection@six-group.com 
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1.8. Prawo do wycofania zgody 
Kandydaci mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie ich Danych osobowych. Wycofanie 
zgody musi zostać złożone w formie pisemnej do inspektora ochrony danych SIX. 


