Deklaracja prywatności – narzędzie e-Recruiting Grupy Bosch
Grupa Bosch (BOSCH) dziękuje za Twoje zainteresowanie naszą firmą i odwiedzenie tej
strony internetowej. Za niniejszą stronę e-Recruiting oraz system e-Recruiting odpowiada
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Niemcy
Akceptując naszą Deklarację Prywatności e-Recruiting zgadzasz się, aby dane, które
podajesz, były przechowywane i opracowywane przez wszystkie jednostki prawne Bosch na
całym świecie dla celów rekrutacji i zatrudnienia. Zamierzone cele (składanie aplikacji,
opracowanie profilu i zatrudnienie) są wyjaśnione poniżej.
W przypadku pracowników wewnętrznych brane są również pod uwagę wewnętrzne wytyczne
Grupy Bosch dotyczące bezpieczeństwa danych i ich przetwarzania.
Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych i określenie celu
Bosch wykorzysta Twoje dane osobowe, wprowadzone na stronie internetowej, wyłącznie dla
celów rekrutacyjnych. BOSCH będzie traktował Twoje dane jako poufne na całym świecie
zgodnie z obowiązującymi ustawami o ochronie danych.
Proces rekrutacji w ramach Grupy BOSCH odbywa się we współpracy między Działem
Zasobów Ludzkich i kierownikami korzystających działów. Kierownicy ci oraz pracownicy
Działu Zasobów Ludzkich BOSCH mogą należeć do różnych spółek w ramach Grupy Bosch,
tak więc Twoje dane mogą być przenoszone w ramach światowej Grupy Bosch.
Dane szczegółowe Twojego profilu mogą być ujawnione stronom trzecim (np. agencjom)
poza firmą BOSCH, jeżeli jest to część naszego lokalnego procesu rekrutacji. Agencje zostały
dokładnie wybrane, a poufność jest zagwarantowane prze kontrakty i regularne audyty. Twoje
dane zostaną dostarczone do instytucji rządowych, tylko w przypadku gdy będzie to
wymagane przez prawo.
BOSCH stosuje środki chroniące dane, będące pod naszą kontrolą, przed manipulacją, utratą,
zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych lub nieupoważnionym ujawnieniem. Nasze
procedury bezpieczeństwa są stale poprawiane zgodnie z najnowszą technologią. Transfer
danych między Twoją lokalną wyszukiwarką i naszym systemem e-Recruiting jest kodowany
przez https.
1. Podanie na konkretne stanowisko
Składając podanie w ramach Grupu Bosch, przedstawiasz spółce swoje dane osobowe. Masz
możliwość złożenia podania tylko na konkretne stanowisko. Ograniczenie to może być
aktywowane, jeżeli odznaczysz pole „Chcę być brany pod uwagę na inne nieobsadzone
stanowiska”, kiedy przesyłasz podanie. W takim wypadku Twój profil jest zablokowany.
Twoje dane będą dostępne tylko dla pracowników, powiązanych z tym stanowiskiem i
opracowywane tylko w związku z nim.
Jesteś odpowiedzialny za to, aby Twoje dane personalne, dostarczone przez Ciebie, były
prawidłowe i prawdziwe. Możesz podglądać, aktualizować i kasować swoje dane w

dowolnym momencie. Informujemy, że wszelkie zmiany w profilu będą brane pod uwagę we
wszystkich aktualnych podaniach.
Możesz wycofać swoje podanie w dowolnym momencie, jeżeli nie jesteś już zainteresowany
wolnym stanowiskiem. Jeżeli wycofasz swoje podanie, nie będziesz już brany pod uwagę
jako osoba aktywna dla tego stanowiska. Twoje dane zostaną skasowane zgodnie z
odpowiednimi ustawami, gdy proces aplikacyjny zakończy się. Wszelkie informacje,
odnoszące się do Twojego podania, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od
obsadzenia danego stanowiska.
W przypadku kandydatów, którzy składają podania na stanowiska w USA, profil i dane, jakie
istniały dla stanowiska w USA, będą przechowywane zgodnie z odpowiednim prawem przez
okres 2 lat.
Jeżeli nie aktualizujesz swojego profilu przez okres 6 miesięcy, BOSCH może wysłać Ci email, prosząc o jego aktualizację. Jeżeli nie zaktualizujesz swojego profilu w określonym
terminie, Twój profil i dane, które zawiera, zostaną zanonimizowane. Twój profil nie będzie
wyszukiwany w przypadku potencjalnych stanowisk.
Jeżeli złożyłeś podanie o stanowisko w USA, Twój profil jest zaznaczony jako usunięty z
rejestru. Jednakże profil i dane, stworzone na potrzeby konkretnego stanowiska w USA, są
przechowywane zgodnie z odpowiednim prawem przez okres 2 lat.
2. Udostępnienie Twojego profilu
Jeżeli udostępnisz swój profil kandydata w naszym systemie e-Recruiting, otwierasz profil
kandydata dla wszystkich rekrutujących w BOSCH. Udostępniając Twój profil, zgadzasz się,
aby pracownicy BOSCH kontaktowali się z Tobą w sprawie zatrudnienia. Dostarczone dane i
dokumenty będą wtedy wykorzystane na całym świecie w ramach Grupy BOSCH dla
wyszukiwania odpowiednich kandydatów.
Poza Tobą również upoważnieni pracownicy działu Zasobów Ludzkich mają dostęp do
Twoich danych. Jeżeli w ramach BOSCH istnieje nieobsadzone stanowisko i jest ono zgodne
z Twoim profilem, mogą oni przekazać dane do odpowiedzialnego kierownika.
Jeżeli w określonym momencie nie chcesz już, by się z Tobą kontaktowano, możesz
zablokować swój profil ponownie tak, że nie zostaniesz odnaleziony w grupie kandydatów.
Oczywiście jako zewnętrzny kandydat możesz w dowolnym momencie aktualizować lub
kasować dane z Twojego profilu i rejestracji.
W przypadku kandydatów, składających podanie o stanowisko w USA, profil i dane pod
odpowiednie stanowisko w USA są przechowywane zgodnie z odpowiednim prawem przez
okres 2 lat.
Ponadto, jeżeli nie zaktualizujesz swojego profilu w ciągu 6 miesięcy, BOSCH może wysłać
e-mail z prośbą o aktualizację profilu. Jeżeli nie aktualizujesz swojego profilu w określonym
terminie, Twój profil i dane, które zawiera, zostaną zanonimizowane. Twój profil nie będzie
wyszukiwany w przypadku potencjalnych stanowisk. Wszelkie informacje, odnoszące się do
Twojego podania, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy po obsadzeniu stanowiska.

Jeżeli złożyłeś podanie o stanowisko w USA, Twój profil jest zaznaczony jako usunięty z
rejestru. Jednakże profil i dane, stworzone na potrzeby konkretnego stanowiska w USA, są
przechowywane zgodnie z odpowiednim prawem przez okres 2 lat.
Naszym celem jest udostępnienie najlepszych możliwości w ramach firmy BOSCH. Dlatego
zachęcamy do regularnego aktualizowania szczegółów Twojego podania, przechowywanych
w systemie. Podając swoje dane kontaktowe, zgadzasz się na to, że BOSCH może się z Tobą
skontaktować dla celów rekrutacji.
3. Zatrudnienie
W przypadku zatrudnienia przedłożone przez Ciebie dane zostaną przeniesione z systemu
eRecruiting do systemu administracji kadr konkretnego kraju. Dane będą przechowywane i
opracowywane w systemie administracji HR
Informacje ogólne
Ogólna Deklaracja Prywatności BOSCH jest również ważna dla tego systemu.

