POLITYKA PRYWATNOŚCI W REKRUTACJI

1. Cel tego dokumentu
Zamierzasz aplikować w związku z rekrutacją
organizowaną w Agencji z Grupy Publicis (jako
pracownik,
stażysta,
zleceniobiorca
czy
współpracownik)
przy
użyciu
platformy
SmartRecruiters. Możliwe także, że otrzymałeś
wiadomość e-mail od zespołu rekrutacyjnego Agencji z
Grupy Publicis z zaproszeniem do złożenia Twojej
aplikacji poprzez platformę SmartRecruiters w związku
z rekrutacją.
Celem niniejszej polityki prywatności dla kandydatów
do pracy (zwanej dalej "Polityką") jest szczegółowe
poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób
wykorzystywane będą dane osobowe do celów
rekrutacji i jak długo będą one przechowywane. Polityka
udziela informacji, które muszą być Ci przekazane z
uwagi na obowiązujące ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).
Każda Agencja, do której się zwracasz, jest traktowana
jako administrator danych. Ponieważ Twoje dane
osobowe są udostępniane pomiędzy Agencjami Grupy
Publicis za pomocą platformy SmartRecruiters (patrz
artykuł 9 niniejszej polityki poniżej), Agencje tej grupy
są uważane za współadministratorów.
"Agencja" to firma lub marka używana przez jeden z
podmiotów należących do Grupy Publicis.
W dalszej części niniejszej polityki terminy "my", "nas" i
"nasz" odnoszą się do jednej lub kilku Agencji z Grupy
Publicis.
Platforma SmartRecruiters jest dostarczana przez
spółkę SmartRecruiters Inc, a Grupa Publicis korzysta z
tej platformy jako klient spółki. W świetle powyższego
SmartRecruiters
jest
uważany
za
podmiot
przetwarzający dane (procesor).
Spółki powyższe wspólnie decydują o procesach
rekrutacyjnych.

PRIVACY POLICY IN RECRUITMENT

1. Purpose of this document
You are about to submit your application for an open
position in an Agency of Publicis Groupe (whether as an
employee, trainee, worker or contractor) using the
SmartRecruiters platform. Or, you have received an email
from a recruitment team of an Agency of Publicis Groupe
to offer you to apply to an open position, inviting you to
connect to the SmartRecruiters platform.
The purpose of this candidate privacy notice (hereinafter
the “Notice”) is to make you aware of how and why your
personal data will be used, namely for the purposes of the
recruitment exercise, and how long it will usually be
retained for. It provides you with information that must
be provided under the General Data Protection
Regulation ((EU) 2016/679) (GDPR).
Each Agency you are applying to is regarded as a data
controller. As your personal data are shared between the
Agencies of Publicis Groupe using the SmartRecruiters
platform (see article 9 of this Notice below), the Agencies
are regarded as joint controllers.
An “Agency” is a company or a brand name used by a
company of Publicis Groupe.
For the remainder of this Notice, the terms “we”, “us” and
“our” refer to one or several Agencies of Publicis Groupe.
The SmartRecruiters platform is provided by
SmartRecruiters Inc and Publicis Groupe is using this
platform as a customer. SmartRecruiters is therefore
regarded as the data processor in this situation.

2. Definicje
Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, takie na przykład jak
imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie, czy miejsce
zamieszkania.
Administrator danych: oznacza osobę fizyczną lub
prawną, organ publiczny, agencję lub inną jednostkę,
która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami
określa cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych.
Procesor, przetwarzający dane: oznacza osobę
fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny
organ przetwarzający dane osobowe w imieniu
administratora danych.
3. Zasady ochrony danych
Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa i zasad ochrony danych, takich jak RODO, co
oznacza, że Twoje dane będą:
•

Używane zgodnie z prawem, uczciwie i w
przejrzysty sposób.

•

Gromadzone tylko dla prawidłowych celów,
które jasno wytłumaczyliśmy i nie będą użyte w
żaden sposób, który jest niezgodny z tymi
celami.

•

Odpowiednie do celów, o których Ci mówiliśmy,
i tylko niezbędne do realizacji tych celów.

•

Dokładne i aktualne.

•

Przechowywane tylko tak długo, jak to
konieczne dla celów, o których Ci mówiliśmy.

•

Odpowiednio zabezpieczone.

4. Rodzaje danych, które o Tobie
przetwarzamy
W związku z przekazaną nam Twoją aplikacją będziemy
zbierać, przechowywać i używać następujące kategorie
danych osobowych o Tobie:
•

Informacje, które nam przekazałeś w CV, liście
motywacyjnym lub portfolio.

•

Informacje, które podałeś w naszym formularzu
aplikacyjnym, w tym imię i nazwisko, tytuł,
adres, numer telefonu, prywatny adres e-mail,
historię zatrudnienia i kwalifikacje.

2. Definitions
Personal data: means any information relating to an
identified or identifiable natural person, such as a name,
telephone number, photograph, place of residence, ...
Data controller: means the natural or legal person,
public authority, agency or other body which, alone or
jointly with others, determines the purposes and means
of the processing of personal data.
Data processor: means a natural or legal person, public
authority, agency or other body which processes personal
data on behalf of the controller.

3. Data protection principles
We will comply with the applicable data protection law
and principles, such as the GDPR, which means that your
data will be:


Used lawfully, fairly and in a transparent way.



Collected only for valid purposes that we have
clearly explained to you and not used in any way
that is incompatible with those purposes.



Relevant to the purposes we have told you about
and limited only to those purposes.



Accurate and kept up to date.



Kept only as long as necessary for the purposes
we have told you about.



Kept securely.

4. The kind of data we hold about you
In connection with your application for work with us, we
will collect, store, and use the following categories of
personal data about you:
 The information you have provided to us in your
curriculum vitae, covering letter or portfolio.
 The information you have provided on our
application form, including name, title, address,
telephone number, personal email address,
employment history, and qualifications.
 Any information you provide to us during an
interview(s). This may include tests, case
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Wszelkie informacje, które nam przekazujesz
podczas rozmowy/ów kwalifikacyjnej/ych.
Mogą one obejmować testy, studia przypadku,
prezentacje lub inne ćwiczenia wykonane
podczas procesu rekrutacji.

•

Referencje (jeśli dotyczy).

•

Podstawą prawną, na której opieramy się w celu
przetwarzania tych danych osobowych, jest art. 6 ust. 1
lit. f) RODO, który odnosi się do przetwarzania
niezbędnego do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów, a mianowicie do celów rekrutacji.
Możemy
także
gromadzić,
przechowywać
i
wykorzystywać następujące szczególne kategorie
danych:
•

•

Informacje o stanie niepełnosprawności,
abyśmy mogli rozważyć, czy musimy
wprowadzić odpowiednie modyfikacje w
trakcie procesu rekrutacji, na przykład, czy
należy
wprowadzić
jakiekolwiek
udogodnienia podczas testu lub rozmowy
kwalifikacyjnej.
Nie przewidujemy, żebyśmy przetwarzali
informacje o wyrokach skazujących, chyba że
stanowisko
będzie
wymagało
takich
informacji (zaświadczenie o niekaralności).

studies, presentations or other exercises
completed during the hiring process.
 References, if applicable.
The legal basis we rely on for processing this personal
data is article 6(1)(f) of the GDPR, which relates to
processing necessary for the purposes of the legitimate
interests pursued by us, namely for the purposes of the
recruitment exercise.
We may also collect, store and use the following sensitive
personal data:
 The information about your disability status to
consider whether we need to provide
appropriate adjustments during the recruitment
process, for example whether adjustments need
to be made during a test or interview.


We do not envisage that we will process
information about criminal convictions, unless
the position requires any such information
(certificate of good conduct).

The legal basis we rely on for processing this sensitive
personal data is article 9(2)(b) of the GDPR, which relates
to our obligations in employment and the safeguarding of
your fundamental rights.

Podstawą prawną, na której polegamy przy
przetwarzaniu danych osobowych szczególnych
kategorii, jest art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, który dotyczy
naszych zobowiązań w zakresie zatrudnienia i ochrony
Twoich podstawowych praw.
5. Jak zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów zbieramy z następujących
źródeł:
•

Od Ciebie samej/samego, poprzez platformę
SmartRecruiters.

•

Od Agencji rekrutacyjnych, do których Ty jako
kandydat dostarczyłaś/dostarczyłeś dane i
które przedstawiły nam Ciebie jako
kandydata.

•

•

Od osób, które mogą potwierdzić Twoją
historię zatrudnienia i stanowiska, które
zajmowałaś/zajmowałeś.

5. How is your personal data collected?
We collect personal data about candidates from the
following sources:
• You, the candidate, through the
SmartRecruiters platform.
• Recruitment agencies that you, the
candidate have provided your data to, and
who have introduced you to us.
• Your named referees, from whom we collect
the following categories of data: job title,
dates of employment.
• Publicly accessible sources such as LinkedIn
and Job / Employment Websites, where you,

Z publicznie dostępnych źródeł, takich jak
LinkedIn czy strony podmiotów doradztwa
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personalnego,
którym
Ty
kandydatka/kandydat, podałaś/eś
dane, aby mogły być nam przekazane.
•

jako
swoje

Z programów pracowniczych Grupy Publicis
lub z programów mobilności.

We will use the personal data we collect about you to:

Wykorzystamy dane osobowe, które zbieramy, aby:
Ocenić Twoje umiejętności, kwalifikacje i
predyspozycje
do
proponowanego
stanowiska.

•

Sprawdzić
podstawowe
informacje
referencje, w stosownych przypadkach.

•

Zarządzać aplikacjami, a w szczególności
dokumentować procesy rekrutacji.

•

Prowadzić komunikację z Tobą o procesie
rekrutacji.

•

Zapewnić
przestrzeganie
prawnych lub organów nadzoru.

•

Prowadzić komunikację
prowadzącymi procesy
rozmowy kwalifikacyjne.

•

• Employee referral schemes of the Publicis
Groupe or mobility programs.

6. How will we use your personal data?

6. Jak będziemy przetwarzać Twoje dane?

•

the candidate, have provided your data to
make it accessible to us.

i

wymogów

z menedżerami
zatrudniania i

Skontaktować się z Tobą w sprawie
przyszłych stanowisk pracy, w odpowiednim
przypadku.

Po otrzymaniu Twojej aplikacji, CV, portfolio lub listu
motywacyjnego, zaznajomimy się z zawartymi w nich
informacjami, aby zdecydować, czy spełniasz
podstawowe wymagania, by znaleźć się na liście
kandydatów na stanowisko. Jeśli znajdziesz się na tej
liście, zadecydujemy, czy Twoja aplikacja pozwala Ci
zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli
zdecydujemy się zaprosić Cię na tę rozmowę,
wykorzystamy informacje, które nam przekazujesz
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby zdecydować, czy
zaproponujemy Ci stanowisko. Jeśli zdecydujemy się
zaproponować Ci stanowisko, możemy potwierdzić
przedstawione referencje przed ostateczną akceptacją.

• Assess your skills, qualifications, and
suitability for the position.
• Carry out background and reference checks,
where applicable.
• Carry out the management of applications
and in particular keep records related to the
hiring process.
• Communicate with you about the
recruitment process.
• Comply with legal or regulatory
requirements.
• Communicate with hiring / interviewing
managers during the process.
• Contact you
appropriate.

about

future

roles,

if

Having received your application form, CV, portfolio and
covering letter, we will then process that information to
decide whether you meet the basic requirements to be
shortlisted for the position. If you do, we will decide
whether your application allows you to be invited for an
interview. If we decide to call you for an interview, we will
use the information you provide to us at the interview to
decide whether to offer you the position. If we decide to
offer you the position, we may take up references before
confirming your appointment.
We also need to process your personal data to decide
whether to enter into a contract of employment, or for the
provision of services with you.

Musimy również przetworzyć Twoje dane osobowe, aby
podjąć decyzję o zawarciu z Tobą umowy o pracę lub
świadczenia usług.
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7. Co się stanie jeśli nie podasz danych?
Jeśli nie dostarczysz danych, o które prosimy, co jest
konieczne, abyśmy mogli rozpatrzyć Twoją aplikację
(np. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji
lub historię pracy), nie będziemy w stanie przetworzyć
prawidłowo Twojej aplikacji.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

7.

If you fail to provide information

If you fail to provide information when requested, which
is necessary for us to consider your application (such as
evidence of qualifications or work history), we will not be
able to process your application successfully.
8. Automated decision-making

W rzadkich przypadkach możesz podlegać decyzjom
opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu
decyzji.

In rare occurrences, you may be subject to decisions
based solely on automated decision-making.

Każda Agencja może ustawić niestandardowe pytania,
które zostaną zadane podczas procesu wysyłania Twojej
aplikacji. Na przykład: "Czy pracowałeś wcześniej w
podmiocie należącym do Grupy Publicis?". Twoja
aplikacja może zostać automatycznie odrzucona na
podstawie odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Te
pytania zostaną oznaczone. Należy pamiętać, że bardzo
niewiele Agencji zdecydowało się skorzystać z tego
rodzaju przetwarzania.

Each agency may set up customized questions, which you
will be asked during the application process. For example:
“Have you previously worked for a company within the
Publicis Groupe network?”. Your application could be
rejected automatically based on your answer to these
questions. These questions will be flagged. Please note
that very few agencies have decided to use this process.

W takim przypadku masz prawo do uzyskania ludzkiej
interwencji, wyrażenia swojego punktu widzenia i
zakwestionowania decyzji. Aby skorzystać z tego prawa,
użyj kontaktowego adresu e-mail wskazanego w pkt. 14
na końcu niniejszej polityki.
9. Komu możemy udostępnić Twoje dane?
Twoje dane osobowe są udostępniane między
Agencjami Grupy Publicis za pomocą platformy
SmartRecruiters, w celu zaoferowania Ci innego
odpowiedniego stanowiska, dla której możesz być
wzięty/wzięta pod uwagę, lub w celu skontaktowania
się z Tobą w sprawie przyszłych ofert. Niektóre Agencje
Grupy Publicis znajdują się poza UE. Wszystkie Agencje
Grupy Publicis (w UE i poza nią) przestrzegają i
egzekwują zasady określone w niniejszej polityce.
Zapewniamy, że wszystkie transfery danych do Agencji
Grupy Publicis są zgodne z obowiązującymi wymogami
prawnymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak
dane są chronione lub chcesz poprosić o kopię zasad
ochrony
danych,
skontaktuj
się
z
privacyofficer@publicisgroupe.com.

In such case, you have a right to obtain a human
intervention, express your point of view, and contest the
decision. To exercise that right, you may use the contact
email specified in article 14 of this Notice.

9. Who might we share your personal data
with?
Your personal data is shared between the Agencies of
Publicis Groupe using the SmartRecruiters platform, in
order to offer you other appropriate position for which
you may be considered, or to contact you about future
positions. Some of the Agencies of Publicis Groupe are
located outside of the EU. All the Agencies of Publicis
Groupe (whether inside or outside of the EU) respect and
enforce this Notice.
We ensure all data transfers to Agencies of Publicis
Groupe comply with applicable legal requirements.
Should you wish to know more about how data is
protected or wish to request a copy of the contractual
protections
please
contact
privacyofficer@publicisgroupe.com.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe
następującym stronom trzecim wyłącznie w celu
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przetwarzania Twojej aplikacji o pracę:
(1)
SmartRecruiters,
nasz
dostawca
usług
bazodanowych, przetwarza dane w zakresie
bezpieczeństwa i konserwacji witryny. Możesz
dowiedzieć się więcej, czytając politykę prywatności
SmartRecruiters
i
warunki
użytkowania
SmartRecruiters,
(2) Zewnętrzna partner rekrutacyjny, w sytuacji gdy
Agencja współpracuje z takim podmiotem podczas
rekrutacji, oraz
(3) W rzadkich przypadkach nasi Klienci, jeśli biorą
udział w rozmowach kwalifikacyjnych.
Wszystkie powyższe osoby trzecie są zobowiązane do
wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby
dane osobowe były chronione zgodnie z naszymi
zasadami. Nie zezwalamy osobom trzecim na
wykorzystywanie Twoich danych osobowych do
własnych celów. Zezwalamy im jedynie na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle
określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.
10. Bezpieczeństwo danych
Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa,
aby zapobiegać przypadkowemu lub niezgodnemu z
prawem
zniszczeniu,
utracie,
zmodyfikowaniu,
nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu
dostępowi do danych osobowych. Co najważniejsze,
ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do
tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych
osób trzecich, które mają rzeczywisty interes, by te dane
przetwarzać. Osoby te będą przetwarzać Twoje dane
osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i
podlegają obowiązkowi zachowania poufności.
11. Okres przechowywania danych
Zachowamy Twoje dane osobowe przez okres do 24
miesięcy po tym, jak poinformujemy Cię o naszej decyzji
dotyczącej zaoferowania Ci pracy. Przechowujemy
Twoje dane osobowe w tym okresie, abyśmy mogli
wykazać, w przypadku roszczeń prawnych, że nie
dyskryminowaliśmy kandydatów z zakazanych
powodów oraz że przeprowadziliśmy rekrutację w
sposób uczciwy i przejrzysty. Przechowujemy również
Twoje dane przez ten czas, ponieważ w tym okresie
może pojawić się inna oferta pracy, dla której możesz

We may also share your personal data with the following
third parties only for the purposes of processing your
application:
(1) SmartRecruiters our database service provider,
namely for website security and maintenance purposes,
learn more by reading SmartRecruiters privacy policy and
SmartRecuiters terms of use,
(2) External recruitment company, namely when an
Agency is working with such company when recruiting,
and
(3) In rare occasions our Clients, if they play a part in the
interview process.
All these third parties are required to take appropriate
security measures to protect your personal data in line
with our policies. We do not allow third parties to use
your personal data for their own purposes. We only
permit them to process your personal data for specified
purposes and in accordance with our instructions.

10. Data security
We have put in place appropriate security measures to
prevent your personal data from being accidentally lost,
used or accessed in an unauthorized way, altered or
disclosed. Most important, we limit access to your
personal data to those employees, agents, contractors and
other third parties who have a business need-to-know.
They will only process your personal data on our
instructions and they are subject to a duty of
confidentiality.

11. Data retention
We will retain your personal data for a period of up to 24
months after we have communicated to you our decision
about whether to offer you a position. We retain your
personal data for that period so that we can show, in the
event of a legal claim, that we have not discriminated
against candidates on prohibited grounds and that we
have conducted the recruitment exercise in a fair and
transparent way. We also retain your data for this period
because another opportunity may arise during this period
which you may be suitable for.
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mieć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
Po tym okresie bezpiecznie zniszczymy Twoje dane
osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania
danych. Jeśli będziemy chcieli zachować dane osobowe
przez okres dłuższy niż 24 miesiące, wyślemy do Ciebie
osobną informację, prosząc Cię o wyraźną zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych na tej
podstawie przez określony wówczas czas.
12. Okres przechowywania danych
Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były
dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli
Twoje dane osobowe ulegną zmianie podczas procesu
rekrutacji lub podczas okresu przechowywania.
13. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz
prawo do:
•

Uzyskania dostępu do danych osobowych
(powszechnie zwanych "prośbą podmiotu
danych o dostęp do danych"). Złożenie takiej
prośby umożliwia otrzymanie kopii danych
osobowych, które przechowujemy, oraz
sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z
prawem.

•

Skorygowania danych osobowych, które
posiadamy o Tobie. Dzięki temu możesz
poprawić wszystkie niekompletne lub
niedokładne dane, które przetwarzamy na
Twój temat.

•

Żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie
danych osobowych w przypadku, gdy nie ma
celu, dla którego nadal możemy je
przetwarzać. Masz również prawo poprosić
nas o usunięcie Twoich danych osobowych w
przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(patrz poniżej).

•

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w przypadku, gdy nasze
przetwarzanie oparte jest o uzasadniony
interes administratora (lub o interes osób

After this period, we will securely destroy your personal
data in accordance with our data retention policy. If we
wish to retain your personal data on file for longer than
24 months, we will write to you separately, seeking your
explicit consent to retain your personal data for a fixed
period on that basis.

12. Your duty to inform us of changes
It is important that the personal data we hold about you
is accurate and current. Please keep us informed if your
personal data changes during the recruitment process
and during the retention period.
13. Your rights in connection with personal data

Under certain circumstances, by law you have the right to:
•

Request access to your personal data
(commonly known as a "data subject access
request"). This enables you to receive a copy
of the personal data we hold about you and
to check that we are lawfully processing it.

•

Request correction of the personal data
that we hold about you. This enables you to
have any incomplete or inaccurate data we
hold about you corrected.

•

Request erasure of your personal data. This
enables you to ask us to delete or remove
personal data where there is no good reason
for us continuing to process it. You also have
the right to ask us to delete or remove your
personal data where you have exercised your
right to object to processing (see below).

•

Object to processing of your personal data
where we are relying on a legitimate interest
(or those of a third party) and there is
something about your particular situation
which makes you want to object to
processing on this ground.

•

Request the restriction of processing of
your personal data. This enables you to ask
us to suspend the processing of personal data
about you, for example if you want us to
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trzecich), a w Twojej konkretnej sytuacji
znajdujesz przyczynę, dla której chcesz
sprzeciwić się przetwarzaniu na tej
podstawie.
•

Żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas
o zawieszenie przetwarzania Twoich danych
osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy
określili czy dane są aktualne lub byśmy
wskazali przyczyny przetwarzania danych.

•

Żądania
przekazania
Twoich
danych
osobowych innemu administratorowi.

14. Powiadomienia o zmianach w Polityce
Jeśli będziemy mieli zamiar wprowadzić zmiany do
niniejszej polityki, gdy już podałeś/podałaś dane
osobowe, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować
Cię o nowej polityce prywatności. Być może w
niektórych przypadkach możemy potrzebować uzyskać
Twoją zgodę na te zmiany.
Jeśli chcesz zapisać treść tego dokumentu, zaznacz całą
politykę (np. za pomocą myszy), skopiuj (naciskając ctrlc), a następnie wklej (naciskając ctrl-v). Możesz także
zapisać cały dokument PDF na dysku poprzez funkcję
zapisu udostępnioną w Twojej przeglądarce.

•

Request the transfer of your personal data
to another party.

14. Notification of changes
Should we wish to change this Notice, if you have
already provided personal data, we will contact you to
inform you of the new privacy notice and, in some
circumstances, we may need to obtain your consent to
the changes.
If you wish to save this text, please mark the entire
statement (e.g. with your mouse) and copy-paste by
pushing ctrl-c.

15. Contacts

15. Dane kontaktowe
Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić dane lub
zażądać usunięcia danych osobowych, sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać
przekazania kopii Twoich danych osobowych innemu
administratorowi lub skorzystać z prawa do uzyskania
interwencji człowieka w przypadku automatycznego
podejmowania decyzji; lub
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej
polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy
Twoje dane osobowe Prosimy o kontakt:
Dla
agencji
w
Niemczech:
eberl@lionresources.com
Dla
agencji
innych
privacyofficer@publicisgroupe.com.

establish its accuracy or the reason for
processing it.

yusuf.tuncaykrajów:

If you want to review, verify, correct or request erasure of
your personal data, object to the processing of your
personal data, or request that we transfer a copy of your
personal data to another party, or exercise your right to
obtain a human intervention regarding the use of
automated decision-making, or
If you have any questions about this privacy notice or how
we handle your personal data,
Please contact:
For
Agencies
in
Germany:
eberl@lionresources.com
For Agencies of other countries:
privacyofficer@publicisgroupe.com.

yusuf.tuncay-
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W dowolnym momencie masz prawo do złożenia skargi
do krajowego organu nadzoru w związku z problemami
dotyczącymi ochrony danych.

You have the right to make a complaint at any time to your
national supervisory authority for data protection issues.
Last update : 26-Oct-2018

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2018 r.
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