
 
 

 
 
 
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W REKRUTACJI 

Kto przetwarza dane o mnie? 

Współadministratorami danych osobowych są spółki 
wchodzące w skład Publicis Communications, to 
jest: Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-
583) ul. Wołoska 9A, Publicis Lion Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, 
Prodigious Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-
583), ul. Wołoska 9A, Leo Burnett Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, Arc 
Worldwide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-583), ul. Wołoska 9, MSLGROUP Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, 
Saatchi & Saatchi IS Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 42. 
 
Spółki powyższe wspólnie decydują o procesach 
rekrutacyjnych. 
 
Jakie dane są przetwarzane? 
 
Dane, które przetwarzamy, to: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, 
telefon kontaktowy, ukończone szkoły, 
doświadczenie zawodowe: informacje dotyczące 
certyfikatów i umiejętności zawodowych, numer 
PESEL /NIP/dowodu osobistego lub paszportu, adres 
poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji 
elektronicznej. 

W jakim celu zbierane są informacje o moim 
dotychczasowym zatrudnieniu? 
 
Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu 
zbierane są w celu sprawdzenia dopasowania Twoich 
umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego przez 
nas profilu Kandydatki/Kandydata. 

Na jakiej podstawie prawnej dane są 
przetwarzane?  
 

 

PRIVACY POLICY IN RECRUITMENT 

Who processes my data? 

The joint controllers of personal data are the 
companies that are part of Publicis 
Communications: Publicis Sp. z o.o. with 
headquarters in Warsaw (02-583) ul. Wołoska 9A,  
Publicis Lion Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw 
(02-583), ul. Wołoska 9A, Prodigious Sp. z o.o. with 
headquarters in Warsaw (02-583), ul. Wołoska 9A, 
Leo Burnett Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw 
(02-583), ul. Wołoska 9, Arc Worldwide Polska Sp. z 
o.o. with headquarters in Warsaw (02-583), ul. 
Wołoska 9, MSLGROUP Sp. z o.o. with headquarters 
in Warsaw (02-583),  ul. Wołoska 9, Saatchi & 
Saatchi IS Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw 
(02-672), ul. Domaniewska 42. 
 
The companies listed above make decisions with 
respect to recruitment processes. 
 
Which data is processed? 
 
Data that is processed includes: first name, family 
name, address of residence/ address of registered 
residence/ correspondence address, contact 
telephone number, completed schools, professional 
experience: information pertaining to certificates and 
professional skills, PESEL No./ VAT Reg. No. (NIP) 
No./ ID number or passport numer, e-mail address or 
another form of electronic communication 

For which purpose is information about my 
previous employment collected? 
 
Information about your previous employment is 
collected to verify the adjustment of your skills and 
experiences to the profile of the Candidate that we 
are looking for.  

On which basis is data processed?  
 

https://twitter.com/PublicisGroupe
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:468160,idx:2-2-3,tarId:1459252375814,tas:publicis
https://www.facebook.com/publicisgroupe/
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Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta                                            
w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniasz 
podczas aplikowania do naszej organizacji.  

 
Do kogo dane są przesyłane,  komu udostępniane?  
 
Dane, o których mówimy, udostępniamy wybranym 
Pracownikom spółek wchodzących w skład Publicis 
Communications, którzy obecnie poszukują osób do 
swoich zespołów. Twoje dane mogą być także 
udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w 
celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.   

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii 
Europejskiej?  
 
Dane nie są przekazywane poza obszar Unii 
Europejskiej.  

Jak długo dane są przechowywane?  

 
Pełne dane przechowywane są przez okres 2 lat, 
począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych 
danych. Po tym czasie dane są usuwane.  
 
Jakie są moje prawa?      
                                                                                                                                                                                       
W poszanowaniu Twoich praw osobistych, 
wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

Masz prawo do:  

 przenoszenia danych (zmiany administratora 
danych) 

 usunięcia danych, które Ciebie dotyczą 
 sprostowania danych 
 ograniczenia przetwarzania danych 
 uzyskania informacji na temat danych, które 

Ciebie dotyczą 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz w związku z 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 
(profilowanie) 

The legal basis for the processing of data is the 
consent for the processing of personal data included 
in the application form that you complete when 
applying to our organization.  

 
To whom is data sent and who is it made available 
to?  
 
Data that we are talking about is made available to 
selected employees from the Publicis 
Communications who are currently looking for 
Candidates for their teams.  Your data may also be 
made available to supervisory authorities at their 
request in order to verify the data processing 
operations.  

Is my data transferred outside of the European 
Union?  
 
Data is not transferred outside of the European 
Union.  

How long is data stored?  

 
Complete data are stored for the period of 2 years, 
starting from the moment of collection of such data. 
After this time, the data is deleted. 
 
What are my rights?                         
                                                                                                                                                                                                                  
In observance of your moral rights, we support 
protection of personal data in line with binding legal 
provisions.  

You have the right to:  

 transfer your data (change the data 

controller) 

 delete your data  

 rectify data  

 limit data processing  

 obtain information about data that concerns 

you  
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W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami 

rekrutacja@publiciscommunications.com. 

Czy muszę udostępniać dane?  

 
Nie musisz udostępniać danych - wówczas nie 
będziesz mogła/ mógł wziąć udziału w otwartym lub 
przyszłym procesie rekrutacyjnym. Jeśli nie chcesz, 
możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez 
wysłanie maila na adres 
rekrutacja@publiciscommunications.com lub możesz 
skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w 
punkcie wyżej).   
 

Czy na podstawie tych danych prognozowane są 

moje zainteresowania lub inne informacje o 

mnie? 

 

Nie, nie wykorzystujemy danych do tych celów. 

 

Jak mogę się kontaktować w sprawie 

przetwarzania moich danych? 

 
Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie 
przetwarzania danych możesz zgłaszać na adres 
rekrutacja@publiciscommunications.com. Jeśli 
uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi 
zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich 
jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt. Możesz 
także złożyć formalną skargę do właściwego organu 
ochrony danych osobowych. 

 

 file an objection against the processing of 

data and in relation to the automated 

decision making (profiling) 

To exercise such rights, please contact us 

rekrutacja@publiciscommunications.com. 

Do I have to make my data available?  
You do not have to make your data available - yet in 
such a case, you will not be able to participate in the 
current or a future recruitment process. If you do not 
want to make your data available, you can always 
revoke the consent that you granted by contacting us 
on rekrutacja@publiciscommunications.com or 
exercise the rights with which you are vested 
(described in the section above).    

 

Are my interests forecast on the basis of such data 

or other information about me? 

No, we do not use data for such purposes. 

 

How can I contact you about the processing of my 

personal data? 

 
You can submit any questions and doubts pertaining 
to the processing of data by contacting us on 
rekrutacja@publiciscommunications.com. If you 
believe that we act in breach of these principles or if 
you have any questions related to this issue, do not 
hesitate to contact us. You can also file a formal 
complaint to a relevant personal data protection 
authority. 

 

 

 

 

 


