
Administrator danych
Informujemy, że podane przez Panią/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane przez 
Administratora, którym jest pomiot, do 
którego składa Pani/Pan aplikację. 

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochro-
ny danych (IOD), z którym można kontakto-
wać się pod adresem pocztowym siedziby 
Administratora, elektronicznie poprzez 
adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez 
formularz kontaktowy dostępny na stronie 
Internetowej www.allianz.pl, we wszyst-
kich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych.

Cele i podstawa prawna  
przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobo-
wych odbędzie się w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) 
Rozporządzenia Ogólnego o Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej: RODO), w ramach realizacji tego celu 
dane mogą być wykorzystane w procesie 
profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. Prawnie uzasadnionym interesem 
profilowania jest możliwość kierowania 
ofert pracy do kandydatów o odpowiednich 
do stanowiska pracy kwalifikacjach. Prze-
twarzanie danych w zakresie szerszym niż 
wynikający z przepisów prawa pracy oraz 

w celach przyszłych rekrutacji odbywać się 
będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO).

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przecho-
wywane przez okres do 12 miesięcy od daty 
zaaplikowania chyba, że udzielona została 
zgoda na przetwarzanie danych w przy-
szłych procesach rekrutacyjnych – w takim 
przypadku dane te będą przetwarzane do 
czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe 
mogą zostać udostępnione innym pod-
miotom z grupy Allianz. Do grupy Allianz 
należą m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz 
Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby 
ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 
02-685 Warszawa), Allianz sp. z o.o., San-
tander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A, Santander Allianz Towarzy-
stwo Ubezpieczeń S.A., Expander Advisors 
sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: 
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa). Ponad-
to, Pani/Pana dane mogą zostać przeka-
zane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: 
dostawcom usług administracyjnych, do-
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stawcom usług IT, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umów 
zawartych z Administratorem i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi 
do organu nadzorczego w zakresie prze-
twarzania danych. Wyrażona przez Panią/
Pana zgoda może zostać wycofana w każ-
dej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych, którego dokona-
no na podstawie wyrażonej przez Panią/
Pana zgody, przed jej wycofaniem. Oświad-
czenie o wycofaniu zgody na przetwarza-
nie Pani/Pana danych osobowych należy 
kierować na adres mailowy IOD@allianz.pl 
lub poprzez formularz kontaktowy dostęp-
ny na stronie Internetowej www.allianz.pl 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczą-
cych narusza przepisy RODO. Podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
ww. celu. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału 
w procesie rekrutacji.

dla kandydatów do pracy


