Zastosowania polityki prywatności

Polityka prywatności grupy HEICO dla wnioskodawców Cieszymy się, że chciałby pan się do nas
zwrócić. W następujący sposób wyjaśniamy, jak możemy danych osobowych w kontekście wniosku i
przechowywać w nim dalsze dane osobowe odpowiednie informacje są gotowe.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Grupa HEICO, Abraham-Lincoln-Straße 20, 65189 Wiesbaden, w węższym znaczeniu HEICO Holding
GmbH
i jej spółek zależnych
HEICO Property Partners GmbH
HEICO Technology GmbH
HEICO Investment Management GmbH
HEICO Aircraft Maintenance GmbH
HEICO Aircraft Cleaning GmbH
HEICO Service GmbH
HEICO Career GmbH
PRIMAJOB GmbH
(zwana dalej "my"), jest odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych UE.
Rozporządzenie podstawowe ("DSGVO").
2) inspektor ochrony danych
Funkcję inspektora ochrony danych w firmie pełni Christian Adolphy, tel.: 0611/408096-90, e-mail:
christian.adolphy@ca-c.de.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu złożenia wniosku o przyjęcie do stosunku pracy, o ile
jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie ustanowienia konieczny jest stosunek pracy z nami.
Podstawą prawną jest Sekcja 26 ust. 1 pkt i. V. m Abs. 8 P. 2 BDSG. Ponadto możemy przetwarzać
Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne do obrony roszczeń dochodzonych przeciwko nam w
trakcie procedury składania wniosków. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, co stanowi
uzasadniony interes. na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ustawy o równym
traktowaniu (AGG).
W przypadku istnienia stosunku pracy pomiędzy Państwem a nami, możemy, zgodnie z 26 ust. 1
BDSG dane osobowe już otrzymane od Państwa do celów jeżeli jest to konieczne do wykonania lub
rozwiązania stosunku pracy. stosunku pracy lub wykonywania obowiązków wynikających z prawa lub
stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy, układ o świadczenie usług (układ zbiorowy pracy), oraz
konieczne jest zobowiązanie do reprezentowania interesów pracowników.
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4. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy dane związane z Twoją aplikacją. To może być ogólne Dane dotyczące Twojej osoby
(takie jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące urodzin i dane kontaktowe), informacje o Twojej
firmie kwalifikacji zawodowych i edukacji szkolnej lub informacji na temat ustawicznego kształcenia
zawodowego, lub wszelkie inne informacje, które nam Państwo podają w związku z Państwa
aplikacją. W innych przypadkach możemy ujawnić publicznie wszelkie informacje związane z
wykonywaną pracą, które nam udostępniłeś. jak np. profil w profesjonalnych portalach
społecznościowych.
5. Jakie są kategorie odbiorców?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do spółek grupy HEICO, jak również do uprawnionych
osób trzecich. osoby trzecie (klienci agencji pośrednictwa pracy), o ile jest to konieczne w zakresie
usług opisanych w pkt 3. i podstawy prawne są dopuszczalne. Pozostałe dane osobowe będą
przetwarzane w naszym imieniu na podstawie umów zgodnie z art. 28 DSGVO, w szczególności przez
Dostawca usług hostingowych lub dostawca systemów zarządzania dla wnioskodawców.
6. Czy przeniesienie do kraju trzeciego jest zamierzone?
Przeniesienie do kraju trzeciego nie jest zamierzone.
7. Jak długo przechowywane są Państwa dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do podjęcia decyzji przez
wymagane jest złożenie wniosku. O ile stosunek pracy między Tobą a nami nie jest możemy również
przechowywać dalsze dane, o ile jest to konieczne do realizacji Państwa zamówienia. Konieczna jest
obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. System wykorzystuje Dokumenty wniosku
zostaną usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem że dłuższy
okres przechowywania nie jest konieczny ze względu na spory prawne.
8. Jakie masz prawa?
Jako kandydat u nas masz następujące prawa do ochrony danych osobowych, w zależności od
sytuacji w indywidualnym przypadku, do z którym mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z
nami lub z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi w
pkt. 1 i 2 powyżej. dane, o których mowa powyżej:
a. informacje
Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz do żądania
dostępu i/lub kopii danych osobowych. To zawiera informacje na temat celu wykorzystania, kategorii
wykorzystanych danych, których odbiorcy i osób upoważnionych oraz, jeśli to możliwe, planowany
czas przechowywania danych lub, jeśli nie jest to możliwe, planowany czas przechowywania danych.
Nie jest możliwe zdefiniowanie kryteriów określania tego czasu trwania;
b. Korekta, usunięcie lub ograniczenie obróbki
Masz prawo zażądać od nas natychmiastowej korekty wszelkich nieprawidłowych informacji
dotyczących Ciebie. Dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania masz prawo do żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również za pomocą zgłoszenie uzupełniające.
c. prawo sprzeciwu
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O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 Jeśli DSGVO jest
przeprowadzane zgodnie z literą f DSGVO, masz prawo, z powodów wynikających z Twojej konkretnej
sytuacji sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w dowolnym momencie. Przetwarzamy danych
osobowych, chyba że jesteśmy w stanie zidentyfikować istotne dane zasługujące na ochronę,
przedstawić dowody na to, że przyczyny przetwarzania przeważają nad interesami, prawami i
wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń
prawnych.
d. prawo do odstąpienia od umowy
Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili.
Cofnąć zgodę, bez wystąpienia legalności zgody aż do momentu cofnięcia przetwarzanie jest
dotknięte. W tym celu można skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w
dowolnym momencie w powyższych terminach.
e. Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać od nas ujawnienia Twoich danych osobowych do niezwłocznie usuniętcie, a my
jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego ujawnienia danych osobowych. Jeżeli zachodzi jedna z
poniższych przyczyn:
- Dane osobowe są przetwarzane w celach, dla których zostały zebrane lub wykorzystane w inny
sposób. Zostały przetworzone, nie są już potrzebne.
- zgłaszają one sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt 8.c powyżej, oraz brak nadrzędnych
uzasadnionych powodów przetwarzania danych.
- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
- Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Na mocy prawa
Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
- Nie dotyczy to przypadków, w których przetwarzanie jest konieczne:
- do wypełnienia obowiązku prawnego, który uniemożliwiałby przetwarzanie zgodnie z prawem Unii
lub państw członkowskich, którym podlegamy.
- dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.
f. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie zostanie spełniony jeden z
poniższych warunków jest podana w następujących warunkach wstępnych:
- Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez Państwa, mianowicie w przypadku czas
trwania, który umożliwia nam weryfikację dokładności danych osobowych,
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i można anulować usunięcie danych osobowych oraz do
ograniczenia wykorzystania danych osobowych. a ja o to poproszę;
- Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, jednakże wykorzystujesz je w
celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych potrzeba, lub
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 8.c powyżej, o ile nie jest
jeszcze pewne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi.
Zastosowania polityki prywatności

Seite 3 /4

W przypadku gdy przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z niniejszym punktem, takie
przetwarzanie nie może danych osobowych - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za Państwa
zgodą lub w celu wykorzystania danych osobowych do innych celów. Dochodzenie, wykonywanie lub
obrona roszczeń prawnych lub ochrona praw inna osoba fizyczna lub prawna lub z ważnego interesu
publicznego, lub z jakiegokolwiek innego powodu Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli uzyskali
Państwo ograniczenie w przetwarzaniu, poinformujemy Państwa przed ograniczenie zostało
zniesione.
g. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, które nam podałeś, w
ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a Ty masz prawo
do przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie, bez utrudnień z naszej strony, której dane
osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że dane osobowe:
- przetwarzanie na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 DSGVO lub
opiera się na umowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO oraz
- przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur automatycznych.
h. prawo do odwołania
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w
którym się Państwo znajdują:
gdzie jesteś, gdzie pracujesz lub gdzie podejrzewasz, że doszło do naruszenia, jeśli uważasz, że
DSGVO zakazuje przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika jest naruszające.
9. Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani przez umowę, ani nie jesteś
zobowiązany do podania danych osobowych. Jednakże, w przypadku dostarczanie danych
osobowych w celu zawarcia umowy dotyczącej. Stosunek pracy z nami jest wymagany. Oznacza to, że
jeśli nie podasz nam żadnych danych osobowych w aplikacji, nie zapewnimy Ci zatrudnienia.
10. Brak automatycznego podejmowania decyzji
Nie ma automatycznej decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 DSGVO, to
znaczy, decyzja w sprawie wniosku nie opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu.
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