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Klauzula informacyjna
(na potrzeby rekrutacji)
1.

Administratorem danych osobowych jest Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach,
ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice, tel. +48 12 397 10 34, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000230639,
z kapitałem zakładowym: 11.700.000,00 PLN, NIP: 6792835716, (dalej: „Spółka”).
Dane kontaktowe: adres e-mail: daneosobowepwt@prattwhitney.com ,
telefonicznie pod numerem +48 12 397 10 34 lub pisemnie na adres siedziby.

2.

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, w celu
przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich
niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona)
i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3.

Pani / Pana dane osobowe, inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane
stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, również w celu przyszłych rekrutacji
przeprowadzanych przez Spółkę lub prowadzenia rekrutacji przez podmioty Spółki wymienione w pkt. 5.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może
być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować
wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez
wypowiedzenia przez Spółkę.

4.

Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki stowarzyszone Raytheon Technologies, tj.:
Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,
Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o., HS Kalisz Sp. z o.o.

6.

Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym w szczególności
usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, ochrony.

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów znajdujących się poza strefą
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. zlokalizowanych w Kanadzie oraz w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie zatwierdzonych i obowiązujących Wiążących Reguł
Korporacyjnych. Informacje dotyczące miejsca udostępnienia tych zabezpieczeń danych można uzyskać
pod adresem mailowym: daneosobowepwt@prattwhitney.com

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz
przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat oraz przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

Klasyfikacja eksportu: Nie zawiera danych technicznych / Data oznaczenia: [2021-02-23], Nr pracowniczy: [p549946]
Export Classification: No technical data

F-ADM08-16 Rew. A

9.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) ich przeniesienia,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie
Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
na adres e-mail: daneosobowepwt@prattwhitney.com
10. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat globalnych procedur ochrony

prywatności Grupy RTX, której częścią jest Pratt & Whitney Tubes, oraz które służą jako wytyczne dla Spółki
w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i ochrony danych osobowych, proszę odwiedzić
stronę internetową Grupy RTX: www.rtx.com oraz wybrać zakładkę Privacy na samym dole strony lub
skontaktować się z nami: daneosobowepwt@prattwhitney.com
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna

Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
A) W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na
potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Spółce prosimy o wyrażenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji prowadzonej przez
Spółkę na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia ich przekazania.
B) W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na
potrzeby procesów rekrutacji w spółkach Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney
Kalisz Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o., Goodrich
Aerospace Poland sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., lub HS Kalisz Sp. z o.o. prosimy o
wyrażenie następującej zgody:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji prowadzonej przez
Spółkę na potrzeby procesów rekrutacji prowadzonych również przez następujące podmioty (proszę oznaczyć
wybrane podmioty):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pratt&Whitney Rzeszów S.A.,
Pratt&Whitney Kalisz Sp. z. o.o.,
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,
Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o.,
Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o.,
UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.,
HS Kalisz Sp. z o.o.
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