OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW
Państwa zaufanie jest dla nas ważne, dlatego chronimy Państwa informacje i korzystamy z nich
w sposób odpowiedzialny w całym okresie Państwa zatrudnienia w FedEx Express International
B.V. oraz jej grupach operacyjnych, spółkach zależnych i oddziałach, łącznie ze spółkami TNT
(zwanych dalej „FedEx”).
W FedEx zobowiązujemy się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych
osobowych. Firma FedEx stworzyła niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla
kandydatów do pracy (zwane dalej „Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności dla
kandydatów”) w celu wyjaśnienia, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, to jest
jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (zwane
dalej „Danymi osobowymi”).
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019
Użyte w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności dla kandydatów
sformułowania „FedEx”, „my”, „nas” lub „nasz”, FedEx odnosi się do spółki FedEx decydującej o
celu i środkach przetwarzania Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym
Oświadczeniem. Administratorem Państwa Danych osobowych jest lokalna spółka FedEx, w
której złożyli Państwo podanie o pracę. Bez względu na lokalnie obowiązujące procedury
aplikacji, FedEx posiada również systemy międzynarodowe, w ramach których Państwa Dane
osobowe będą administrowane przez FedEx Express International B.V. z siedzibą w Hoofddorp,
Holandia (na terytorium Europy) i/lub FedEx Corporation z siedzibą w Memphis, USA (globalnie).
Dane kontaktowe:
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w Polsce,
mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z lokalną spółką FedEx, która pozostaje do Państwa
dyspozycji w zakresie próśb o udzielenie informacji, wniosków lub skarg. Oprócz prawa do kontaktu z
lokalną spółką FedEx, zawsze przysługuje Państwu prawo bezpośredniego kontaktu z poniższymi
spółkami FedEx, które również pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie próśb o udzielenie
informacji, wniosków lub skarg:
FedEx Express International B.V.
DW: Działu Prawnego
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprotection@tnt.com (wkrótce: dataprotection@fedex.com)
FedEx Corporation
DW: Działu Prawnego - Zgodności
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com
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Omówienie
Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów zawiera odpowiedzi na
następujące pytania:
Czy niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów ma zastosowanie do
Państwa?
2. Jakie Dane osobowe gromadzi FedEx?
3. Dlaczego FedEx przetwarza Dane osobowe?
4. Kto ma dostęp do Państwa Danych osobowych?
5. Jak długo FedEx będzie przetwarzał Państwa Dane osobowe?
6. Jakie środki podejmuje FedEx w celu ochrony Państwa Danych osobowych?
7. Gdzie FedEx przechowuje lub przekazuje Państwa Dane osobowe?
8. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych?
9. Co zrobić, jeśli mają Państwo inne pytania lub skargi?
10. Czy niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów będzie
aktualizowane?
1.

1. Czy niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów ma
zastosowanie do Państwa?
Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów ma zastosowanie do
Państwa, jeśli składają Państwo podanie o pracę w FedEx. Niniejsze Oświadczenie dotyczące
ochrony prywatności dla kandydatów ma również zastosowanie do wszelkich Danych osobowych
przetwarzanych w toku weryfikacji kandydatów („Kontrola przed zatrudnieniem”).
2. Jakie Dane osobowe gromadzi FedEx?
Podanie o pracę
Przy złożeniu podania o pracę, FedEx może poprosić Państwa o przekazanie następujących Danych
osobowych:
 Dane kontaktowe, które obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe takie jak
adres, adres e-mail, numer telefonu wskazane przez kandydata;
 Dane osobowe, które obejmują datę urodzenia ;
 Pismo przewodnie;
 (Treść) C.V.;
 List motywacyjny;
 Informacje z profilu internetowego, w przypadku wyboru za pośrednictwem narzędzi
internetowych, takich jak LinkedIn;
 Informacje dotyczące wykształcenia, odbytych szkoleń i rozwoju kariery, które obejmują
Państwa przeszłość pod kątem naukowym i zawodowym, wszelkie odbyte kursy i szkolenia
oraz uzyskane certyfikaty jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku;
 Informacje z korespondencji i komunikacji pomiędzy FedEx a kandydatem, które
obejmują korespondencję mailową.
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Możliwe, że w toku aplikacji przekazują Państwo firmie FedEx inne Dane osobowe, na przykład w
piśmie przewodnim czy liście motywacyjnym. Dane te również będą przetwarzane w procesie
aplikacji.
Kontrola przed zatrudnieniem
W toku Kontroli przed zatrudnieniem będziemy – tam, gdzie to stosowne i dozwolone na mocy
właściwych przepisów prawa – przetwarzać dokumenty mogące zawierać wrażliwe Dane osobowe.
Dla celów Kontroli przed zatrudnieniem będziemy przetwarzać częściowo lub w całości informacje
zawarte w następujących dokumentach:
 Dowód tożsamości;
 Dyplomy/wykształcenie;
 Doświadczenie zawodowe;
3. Dlaczego FedEx przetwarza Dane osobowe?
FedEx będzie wykorzystywał przekazane przez Państwa Dane osobowe wyłącznie do celów
procedury aplikacji. Przepisy prawa i regulacje w zakresie ochrony danych pozwalają firmie
FedEx wykorzystywać Państwa Dane osobowe w ten sposób w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu biznesowego, jakim jest rekrutacja nowych pracowników oraz podjęcie
stosownych kroków przed zawarciem z Państwem umowy.
Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub w inny sposób
przetwarzane w razie konieczności w ramach odpowiedzialnego, wydajnego i skutecznego
zarządzania działalnością FedEx. FedEx przetwarza Dane osobowe w oparciu o podstawy
prawne, które mogą być nieodłącznie związane z celem biznesowym. Oznacza to, na przykład,
że kroki podjęte na Państwa prośbę przed zawarciem z Państwem umowy mogą stanowić dla
FedEx zarówno podstawę prawną, jak i cel biznesowy przetwarzania Danych osobowych.
Dlatego też, w pierwszej kolejności objaśniamy podstawę prawną, w oparciu o którą FedEx
przetwarza Państwa Dane osobowe, a następnie cel biznesowy, dla którego wykorzystujemy
Państwa Dane osobowe:
Podstawy prawne
W toku procedury aplikacji, przed zatrudnieniem, FedEx przetwarza Państwa Dane osobowe w
oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:
 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków umownych wobec Państwa
lub do podjęcia kroków na Państwa prośbę przed zawarciem umowy;
 Przetwarzanie jest nam niezbędne do zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami
prawnymi (przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi branżowymi, jakim podlega FedEx);
 Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób;
 Przetwarzanie leży w interesie prawnym FedEx, z wyjątkiem sytuacji, gdzie interes ten
ustępuje Państwa interesom lub podstawowym prawom i wolnościom lub
 Tam, gdzie to stosowne lub wymagane, poprosimy Państwa o zgodę.
Cele biznesowe
FedEx będzie gromadził, wykorzystywał czy w inny sposób przetwarzał Dane osobowe wyłącznie
wówczas, gdy wchodzą one w zakres jednego (lub większej liczby) niżej wymienionych legalnych
celów biznesowych:
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1. Rekrutacja. Obejmuje to działania rekrutacyjne niezbędne do zachęcenia potencjalnych
kandydatów do złożenia podania o pracę w FedEx, przeprowadzenia procedury aplikacji oraz
podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem z Państwem umowy.
2. Kontrola przed zatrudnieniem. Obejmuje to przetwarzanie danych niezbędne do
stwierdzenia, czy Państwa zatrudnienie w firmie FedEx może naruszać właściwe przepisy
prawa, czy nie narazi firmy FedEx na ryzyko finansowe, prawne czy inne, i/lub czy złożone
nam przez Państwa oświadczenia dotyczące Państwa historii zatrudnienia oraz wykształcenia
są prawdziwe.
3. Zgodność z obowiązkami prawnymi. Dotyczy to przetwarzania Danych osobowych w
zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z, a także badania zgodności postępowania
pracownika z, przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi branżowymi, którym podlega
FedEx, oraz przetwarzania Danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zgodności z, a
także badania zgodności postępowania pracownika z, wewnętrznymi politykami FedEx.
Obejmuje to przetwarzanie danych konieczne w ramach obowiązku zgłaszania
nieprawidłowości.
Warunki przetwarzania szczególne kategorie Danych osobowych
FedEx będzie przetwarzał szczególne kategorie Danych osobowych do celów Kontroli przed
zatrudnieniem (o której mowa w punkcie 2) wyłącznie wówczas, jeśli będzie miał do tego podstawy
prawne. Co więcej, FedEx będzie zobowiązany spełnić jeden lub większą liczbę poniższych
warunków:
 Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania obowiązków i korzystania z konkretnych
praw przysługujących Państwu lub firmie FedEx w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz zabezpieczenia społecznego;
 Szczególne kategorie Danych osobowych zostały wyraźnie upublicznione przez Państwa;
 Przetwarzanie danych jest konieczne z przyczyn leżących w istotnym interesie publicznym;
lub
 Przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń lub
każdorazowo w sytuacji, w której sądy działają z mocy prawa.
4. Kto ma dostęp do Państwa Danych osobowych?
FedEx udostępnia Państwa Dane osobowe wewnętrznie oraz osobom trzecim w następujących
okolicznościach:


Podmiotom stowarzyszonym, grupom operacyjnym, spółkom zależnym i oddziałom lub
osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do celów wymienionych powyżej, łącznie z
przeprowadzeniem Kontroli przed zatrudnieniem. W stosownych przypadkach FedEx
będzie wymagać od osób trzecich prowadzenia działalności w sposób zgodny z polityką i
wytycznymi FedEx w odniesieniu do ochrony danych.



Podmiotom przetwarzającym dane, tj. takim, które przetwarzają je w naszym imieniu. W
takich przypadkach osoby trzecie mogą wykorzystywać Państwa Dane osobowe
wyłącznie w celach opisanych powyżej i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. FedEx
będzie korzystać wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają
wystarczające gwarancje w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
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organizacyjnych oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą.


Pracownicy mogą mieć dostęp do Państwa Danych osobowych, jeśli jest to konieczne do
wykonywania ich zadań. W takim przypadku dostęp zostanie udzielony tylko wtedy, gdy
będzie to konieczne do celów opisanych powyżej, a pracownik będzie zobowiązany do
zachowania poufności.



Jeśli jest to wymagane prawem, nakazem sądowym lub innym postępowaniem sądowym,
na przykład organom ścigania lub innym organom rządowym, w celu ustanowienia lub
wykonania naszych praw albo w związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie,
połączenie, fuzja lub sprzedaż aktywów, bądź w mało prawdopodobnym przypadku
bankructwa.

5. Jak długo FedEx będzie przetwarzał Państwa Dane osobowe?
Nie będziemy przechowywać Państwa Danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celów, dla
których je przetwarzamy, oraz zgodne z prawem (miejscowym). Po upływie okresu
przechowywania Danych osobowych usuniemy je lub zanonimizujemy, chyba że będziemy
potrzebować pewnych Państwa Danych osobowych do innych celów. Zrobimy to wyłącznie
wówczas, jeśli będzie istniała podstawa prawna zachowania Państwa Danych osobowych i
zapewnimy, by Dane osobowe były dostępne wyłącznie w tym celu.
Potrzebujemy Państwa Danych osobowych na przykład do zakończenia procedury aplikacji w
przypadku złożenia przez Państwa podania o pracę w FedEx. FedEx będzie przechowywał Dane
osobowe przekazane przez Państwa w toku aplikacji o stanowisko przez okres nieprzekraczający
czterech tygodni po zakończeniu procedury aplikacji lub – za Państwa zgodą – przez okres jednego
roku po zakończeniu procedury aplikacji.
W razie jakichkolwiek pytań co do konkretnych okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt z
nami, wykorzystując dane kontaktowe powyżej.
6. Jakie środki podejmuje FedEx w celu ochrony Państwa Danych osobowych?
Firma FedEx podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych
osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym przetwarzaniem, w tym poprzez zapewnienie,
że:






Państwa Dane osobowe są chronione przed nieupoważnionym dostępem;
poufność Danych osobowych została zapewniona;
integralność i dostępność Państwa Danych osobowych zostaną zachowane;
personel jest przeszkolony w zakresie wymogów bezpieczeństwa informacji;
rzeczywiste lub podejrzewane naruszenia ochrony danych osobowych są zgłaszane zgodnie z
obowiązującym prawem.

7. Gdzie FedEx przechowuje lub przekazuje Państwa Dane osobowe?
Ze względu na fakt, iż działamy w wielu krajach na całym świecie i posiadamy międzynarodowe
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systemy dla pracowników, firma FedEx może być zmuszona do przekazania Państwa Danych
osobowych do lokalizacji poza granicami kraju, w którym Państwo mieszkają. W każdej takiej
sytuacji FedEx zapewnia, że przekazanie podlega odpowiednim zabezpieczeniom.
Przekazywanie Danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) do grup operacyjnych, podmiotów zależnych i działów FedEx poza EOG, będzie
regulowane Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi, na podstawie art. 47 Rozporządzenia UE o
ochronie danych osobowych (RODO).
Przekazywanie danych podmiotom trzecim (poza EOG) będzie regulowane umową opartą na
wzorcowych klauzulach umownych dotyczących przekazywania danych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską, lub innymi zabezpieczeniami, jak zostało to przewidziane w art. 46 RODO.
Szczegółowe informacje na temat tych zabezpieczeń można uzyskać, pisząc na adres:
dataprotection@tnt.com (wkrótce: dataprotection@fedex.com) lub dataprivacy@fedex.com.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych?
W oparciu o prawo właściwe do wykorzystywania Danych osobowych, przysługują Państwu
prawa w odniesieniu do Państwa Danych osobowych. Należy pamiętać, że jesteśmy zmuszeni do
zrównoważenia Państwa praw i próśb oraz naszych praw i obowiązków w celu przetwarzania
Pastwa Danych osobowych oraz ochrony praw i wolności innych osób. Poniżej wyjaśniono
szereg Państwa praw w odniesieniu do Danych osobowych, które mają zastosowanie na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Prawo dostępu do danych
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania kopii Danych osobowych, które przechowujemy na
Państwa temat, oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki z nich
korzystamy. Państwa Dane osobowe są zazwyczaj przekazywane do Państwa w formie cyfrowej.
Możemy być zobowiązani do poproszenia Państwa o dowód tożsamości, zanim udzielimy
Państwu wnioskowanych informacji.
Prawo do sprostowania danych
Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że posiadane przez nas informacje na
Państwa temat są dokładne i kompletne. Jeśli jednak uważają Państwo, że tak nie jest, mogą się
Państwo do nas zwrócić z prośbą o zmianę wszelkich niekompletnych lub niedokładnych Danych
osobowych.
Prawo do usunięcia danych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa Danych osobowych, na
przykład, gdy zgromadzone przez nas Dane osobowe nie są już potrzebne w pierwotnym celu,
stały się nieaktualne lub kiedy wycofują Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie. Będzie to
jednak wymagało wzięcia pod uwagę innych czynników. Na przykład możemy nie być w stanie
spełnić Państwa prośby z powodu pewnych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o (czasowe) zaprzestanie wykorzystywania Danych
osobowych, na przykład, jeśli uważają Państwo, że przechowywane przez nas Dane osobowe
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mogą być niedokładne lub że nie musimy już ich wykorzystywać.
Prawo do przenoszenia danych
Może Państwu przysługiwać prawo zawnioskowania o przekazanie Danych osobowych wybranej
przez siebie osobie trzeciej. Z prawa tego można skorzystać wyłącznie po przekazaniu nam
Danych osobowych oraz w przypadkach, w których przetwarzamy przekazane przez Państwa
Dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w
celu wykonania naszych obowiązków umownych wobec Państwa.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które opiera się na naszych prawnie
uzasadnionych interesach. Jeśli zawnioskują Państwo o zaprzestanie wykorzystywania Państwa
danych osobowych w celach marketingowych, FedEx niezwłocznie zaprzestanie
wykorzystywania Państwa Danych osobowych. W odniesieniu do innych celów przetwarzania w
oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, zaprzestaniemy przetwarzania Danych
osobowych w oparciu o tę samą podstawę, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw, chyba że zaistnieje
przymusowa ważna prawnie podstawa do dalszego przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że
możemy nie być w stanie zapewnić pewnych usług lub korzyści, jeśli nie będziemy mogli
przetwarzać niezbędnych w tym celu Danych osobowych.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, wywołującemu wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
Państwa wpływa. Jeśli byli Państwo przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i
nie zgadzają się z jego wynikiem, mogą Państwo się z nami skontaktować, korzystając z
poniższych danych, i poprosić o zbadanie takiej decyzji.
Prawo do cofnięcia zgody
W szczególnych przypadkach możemy poprosić o zgodę na przetwarzanie Danych osobowych.
Mogą Państwo wówczas w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. FedEx wstrzyma dalsze
przetwarzanie danych po wycofaniu zgody tak szybko, jak to możliwe. Nie będzie to miało jednak
wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, proszę użyć tego linku.
9. Co zrobić, jeśli mają Państwo inne pytania lub skargi?
Pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Danych osobowych mogą być kierowane do FedEx
za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w górnej części niniejszego Oświadczenia
dotyczącego ochrony prywatności dla kandydatów.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego (lokalnego) organu ochrony
danych w jurysdykcji, w której Państwo pracują, mieszkają, lub w której dochodzi do
domniemanego naruszenia prawa. Co do zasady, wiodącym organem nadzorczym dla FedEx w
obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest holenderski Organ ds. Ochrony Danych
Osobowych (holenderski OODO), chyba że do zarzucane naruszenie prawa jest kwestią czysto
lokalną. Wykaz europejskich organów ochrony danych znajduje się tutaj. Polskim organem

7

ochrony danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki
1.
10. Czy niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla kandydatów będzie
aktualizowane?
FedEx może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności dla
kandydatów. Jeśli zmiany będą znaczące, FedEx dołoży wszelkich starań, aby aktywnie o nich
Państwa informować.
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