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Oświadczenie o ochronie prywatności kandydata do firmy 
Autodesk 

Firma Autodesk przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie 
prywatności kandydata opisuje, jak firma Autodesk, Inc. wraz z lokalnym oddziałem właściwym dla 
danego stanowiska („my”, „Autodesk”) gromadzi dane osobowe na temat osób ubiegających się 
o pracę i potencjalnych kandydatów („Państwo”), jak wykorzystuje te dane oraz jak chroni Państwa 
dane i związane z nimi prawa.  

W szczególności niniejsze Oświadczenie opisuje nasze postępowanie z danymi osobowymi 
uzyskanymi od zewnętrznych i wewnętrznych kandydatów do pracy, w tym zebranych poprzez 
platformę rekrutacji online firmy Autodesk oraz stronę karier („system rekrutacji”) bezpośrednio od 
osób ubiegających się o pracę oraz od agencji, rekruterów, za pośrednictwem stron z ofertami 
pracy, podczas targów pracy i wydarzeń rekrutacyjnych, a także za pośrednictwemplatform 
rekrutacyjnych. Opisuje także postępowanie z danymi osobowymi kandydatów, którzy wyrazili 
chęć otrzymywania informacji o możliwości podjęcia pracy w firmie Autodesk w przyszłości. 

Jakie informacje na Państwa temat gromadzi firma Autodesk? 

Dane zbierane bezpośrednio od Państwa 

Gromadzimy na Państwa temat następujące dane: 

(a) Identyfikatory, takie jak imię, nazwisko i dane kontaktowe, takie jak adres 
zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, a także nazwę użytkownika i hasło do 
systemu rekrutacji; 

(b) Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, takie jak informacje zawarte 
w Państwa życiorysie, historii zatrudnienia i innych powiązanych dokumentach 
złożonych w związku z podaniem o pracę lub procesem rekrutacji; 

(c) Informacje dotyczące edukacji, takie jak historia odebranego wykształcenia; 
(d) Dane szczególnie chronione do celów monitorowania różnorodności, jeśli lokalne 

przepisy prawa dopuszczają gromadzenie takich danych (np. rasa, pochodzenie 
etniczne, płeć, status kombatanta i/lub niepełnosprawności); dane dotyczące 
obywatelstwa i imigracji (np. jako dowód potwierdzający pozwolenie na pracę) oraz 

(e) Inne informacje, które Państwo dobrowolnie nam przekażą w związku z podaniem 
o pracę lub rozmową kwalifikacyjną. 

Dane gromadzone z innych źródeł 

Możemy również gromadzić na Państwa temat dane pochodzące z innych źródeł: 

(a) Dane szczególnie chronione do celów monitorowania różnorodności, jeśli lokalne 
przepisy prawa dopuszczają gromadzenie takich danych, obejmujących weryfikację 
wiarygodności, w tym historię karalności; 

(b) Informacje dotyczące edukacji, takie jak historia odebranego wykształcenia; 
(c) Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, takie jak historia zatrudnienia 

uzyskana od instytucji weryfikujących kwalifikacje zawodowe, z publicznie dostępnych 
rejestrów lub baz danych, od byłych pracodawców i/lub instytucji edukacyjnych 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz informacje o Państwa wynikach lub 
postępowaniu pochodzące z referencji, od innych pracowników, klientów lub 
usługodawców Autodesk oraz od byłych pracodawców;  

(d) Dostępne publicznie informacje z witryn internetowych lub mediów społecznościowych, 
w tym z platformy LinkedIn lub innych platform z ofertami pracy, w tym informacje, które 
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Państwo dobrowolnie nam przekażą w związku z podaniem o pracę (np. podczas 
składania podania za pośrednictwem LinkedIn). 
 
Niektóre z powyższych informacji (na przykład historia karalności) mogą podlegać 
zwiększonej ochronie jako dane „wrażliwe” lub „specjalne” na mocy obowiązujących 
przepisów. Gromadzimy takie informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów 
opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności kandydata, a tam, gdzie 
jest to wymagane przez prawo, poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie tych 
informacji. 

Jak firma Autodesk używa informacji zebranych na Państwa temat? 
Pragniemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do określonych 
i niezbędnych celów. Wykorzystujemy je na przykład do następujących celów:  

• Obsługa i doskonalenie systemu rekrutacji, zbierania zgłoszeń od kandydatów oraz 
bazy danych osób zainteresowanych, a także zarządzanie tymi systemami i bazą 
danych; 

• Komunikowanie się z Państwem w związku z wyrażonym przez Państwa 
zainteresowaniem firmą Autodesk, jej ofertami pracy, aplikacjami lub procesem 
rekrutacji; 

• Sprawdzanie informacji, w tym poprzez kontrole referencji, sprawdzanie publicznie 
dostępnych informacji (na przykład na platformie LinkedIn lub na innych 
platformach z ofertami pracy)oraz, w stosownych przypadkach, weryfikację danych;  

• Za Państwa zgodą, przesyłanie informacji o innych stanowiskach w grupie spółek 
Autodesk, które mogą Państwa zainteresować oraz 

• Przestrzeganie obowiązków prawnych, którym podlegamy oraz współpraca 
z organami regulacyjnymi i organami ścigania. Firma Autodesk może na przykład 
zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w przypadku otrzymania 
prawnie uzasadnionego żądania władz publicznych, w tym w celu spełniania 
wymogów bezpieczeństwa państwa lub wymogów związanych z egzekwowaniem 
prawa. 

W niektórych krajach przepisy wymagają, abyśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych 
mieli podstawę prawną. Dokładne podstawy prawne mogą się różnić w zależności od kraju, ale 
zasadniczo nasze podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych to: 
przestrzeganie zobowiązań umownych wobec Państwa lub podejmowanie kroków zmierzających 
do zawarcia z Państwem umowy; przestrzeganie zobowiązań prawnych; Państwa zgodą; cele 
administracji zasobami ludzkimi i cele związane z zatrudnieniem orazdla realizacji naszych 
uzasadnionych interesów (wdrażamy solidne zabezpieczenia, aby zagwarantować, że nasz 
uzasadniony interes nie naruszy Państwa prywatności ani innych podstawowych praw i swobód).  
 
W przypadku gdy lokalne przepisy wymagają od nas zbierania pewnych Państwa danych 
osobowych, ich nieprzekazanie może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie naszych zobowiązań 
prawnych i może nam utrudnić zatrudnienie Państwa. Gdy poprosimy Państwa o zgodę na 
przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać, kontaktując 
się z nami za pomocą danych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie 
prywatności kandydata. 

Jak firma Autodesk ujawnia Państwa dane osobowe? 
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W ograniczonych sytuacjach możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom 
w następujący sposób: 
 

• Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom wchodzącym w skład grupy 
Autodesk do celów rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi i sprawozdawczości 
wewnętrznej. 
 

• Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług i partnerom 
biznesowym, którzy prowadzą dla nas działalność operacyjną. Możemy, na przykład, 
współpracować z innymi firmami,udostępniającymi platformę rekrutacyjną, i analizować 
dane, aby poprawić wydajność. 
 

• Możemy udostępniać Państwa dane osobowe organom ścigania, sądom, organom 
regulacyjnym, organom podatkowym, organom rządowym i innym stronom trzecim, jeśli 
jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, bądź w inny 
sposób do ochrony praw naszych, Państwa lub stron trzecich. 
 
Tam, gdzie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, Autodesk przedstawi 
dodatkowe informacje lub poprosi Państwa o zgodę przed udostępnieniem Państwa 
danych osobowych takim odbiorcom. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z listą firm 
stowarzyszonych z Autodesk. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych 
podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności kandydata, aby 
uzyskać informacje na temat innych stron trzecich, które mogą przetwarzać dane osobowe 
kandydatów do pracy i potencjalnych kandydatów. 

 
Jak mogą Państwo uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych, 
aktualizować je, pobierać i usuwać? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu szereg praw związanych z Państwa 
danymi osobowymi, w tym prawo dostępu do Państwa danych osobowych, aktualizowania ich, 
usuwania, otrzymywania ich kopii, ograniczenia naszego ich wykorzystania,prawo do przenoszenia 
danychoraz żądania wyjaśnień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w przypadku 
niektórych lokalizacji. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, 
mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Gdyby chcieli Państwo 
potwierdzić przysługiwanie Państwu tych praw lub skorzystać z tych praw, prosimy pisać na adres 
dataprivacy.requests.team@autodesk.com. 

Skontaktujemy się z Państwem, jeśli będziemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji, 
aby spełnić Państwa wymagania. Gdy będą się Państwo z nami kontaktować w związku z Państwa 
prawami do danych osobowych, przed zrealizowaniem zgłoszenia poprosimy o potwierdzenie 
tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy zachować pewne Państwa dane do 
celów prawnych i wewnętrznych celów biznesowych, takich jak zapobieganie nadużyciom 
finansowym. 

Automatyczne decyzje podejmowane za Państwa 
Zasadniczo nie podejmujemy decyzji o rekrutacji ani zatrudnieniu wyłącznie na podstawie 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania (zgodnie z definicją zawartą 
w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych UE, RODO). W przypadku gdy zdecydujemy się 
polegać wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, co może mieć na Państwa 
istotny wpływ, lub poddać Państwa profilowaniu, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, jakie 
mogą być wymagane przez obowiązujące prawo. 

Jak firma Autodesk chroni Państwa dane?  
 

https://www.autodesk.com/company/contact-us/office-locations
mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
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Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub złośliwymi działaniami 
wykorzystujemy połączenie różnych uzasadnionych fizycznych, administracyjnych i technicznych 
środków kontroli. Więcej informacji na temat naszych praktyk bezpieczeństwa można znaleźć 
w Centrum zaufania pod adresem https://www.autodesk.com/trust/overview. 
 
Dostęp pracowników, wykonawców i agentów firmy Autodesk do Państwa danych osobowych 
ograniczamy do tych osób, które potrzebują tych danych, aby móc wykonywać swoje funkcje oraz 
rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi. 
 
Jakie praktyki w zakresie przechowywania i zachowywania danych 
stosuje firma Autodesk? 
 
Państwa dane osobowe i udostępnione treści przechowujemy na naszych serwerach oraz na 
serwerach naszych dostawców. Ponieważ zarówno my, jak i nasi dostawcy mamy serwery 
w różnych miejscach świata, Państwa dane osobowe mogą być przesyłane za granicę 
i przechowywane poza terytorium kraju, w którym zostały zebrane. 
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obsadzenia stanowiska, o które się 
Państwo ubiegają, po czym będą przechowywane przez okres, który pozwoli nam na wypełnienie 
zobowiązań prawnych. Gdy Państwa dane osobowe przestaną już być niezbędne do tych celów, 
usuniemy je. Jeśli z przyczyn technicznych nie będziemy w stanie całkowicie usunąć jakichś 
danych osobowych z naszych systemów, zastosujemy odpowiednie środki zapobiegające 
dalszemu ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. 

Czy firma Autodesk przekazuje dane osobowe za granicę?  

Ponieważ Autodesk jest firmą globalną, przekazujemy dane osobowe do innych krajów, zgodnie z 
przepisami prawnymi dotyczącymi tych danych. Na przykład, jeśli Państwa dane są przekazywane 
z jednego z naszych oddziałów zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), 
Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju poza EOG, który nie 
zapewnia adekwatnej ochrony danych osobowych, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, 
mechanizmem prawnym,na którym opieramy się w przypadku takiego przekazywania danych, są 
standardowe klauzule umowne.  
Firma Autodesk spełnia wymogi programu Tarcza Prywatności UE – USA oraz programu Tarcza 
Prywatności Szwajcaria – USA („Tarcza Prywatności”) określone przez Departament Handlu 
Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania 
danych osobowych przekazanych z UE lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma Autodesk 
wykazała Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega Zasad  Tarczy 
Prywatności. W przypadku konfliktu między Polityką Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności 
obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności, a także 
nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/./  
 

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności firma Autodesk zobowiązuje się do rozpatrywania skarg 
na temat gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, 
które mają pytania lub chcą złożyć skargę w związku z naszą polityką dotyczącą Tarczy 
Prywatności, są proszone o wysłanie najpierw wiadomości na adres privacy.help@autodesk.com. 
 
Firma Autodesk zobowiązała się ponadto do współpracy z panelem utworzonym przez organy UE 
ds. ochrony danych (DPA) oraz szwajcarskim federalnym inspektorem ds. ochrony danych i 
informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg w zakresie danych dotyczących 
zasobów ludzkich, które zostały przekazane z obszaru UE i Szwajcarii w kontekście relacji 
powiązanych z zatrudnieniem. 

https://www.autodesk.com/trust/overview
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2F&data=05%7C01%7Ciryna.barash%40autodesk.com%7C6dbae70407dd4196df2308da432c65f8%7C67bff79e7f914433a8e5c9252d2ddc1d%7C0%7C0%7C637896155205448511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F%2FAz5DHBmQhbp1MVvJyegb1uXzSI3IlRC0aWtHEiLC4%3D&reserved=0
mailto:privacy.help@autodesk.com


 

Oświadczenie o ochronie prywatności kandydata Strona 5 z 5 
 

Osoby ze Zjednoczonego Królestwa, które mają pytania lub chcą złożyć skargę w sprawie 
gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w tym przesyłania danych 
przez Autodesk prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy.help@autodesk.com. 
Osoby ze Zjednoczonego Królestwa mogą także złożyć skargę w Biurze Komisarza ds. Informacji 
(Information Commissioner’s Office). 

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa uprzednią zgodę w 
związku zmiędzynarodowym przekazywaniem danych. Aby zapoznać się z listą 
międzynarodowych odbiorców, którzy mogą przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i 
potencjalnych kandydatów, należy kliknąć tutaj. 

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności kandydata oraz 
sposoby kontaktu z nami 
 
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu wykorzystania Państwa danych 
osobowych, prosimy skontaktować się z nami, wykorzystując metody podane powyżej lub pisać na 
adres dataprivacy.requests.team@autodesk.com. Mogą Państwo również skontaktować się z naszym 
inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@autodesk.com. 

Zobowiązujemy się współpracować z Państwem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia każdej 
reklamacji lub wątpliwości dotyczącej prywatności. Jeśli mimo to uważają Państwo, że nie byliśmy 
w stanie zapewnić pomocy w związku z Państwa reklamacją lub wątpliwościami, mają Państwo 
prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.  
  
Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zmienić lub zmodyfikować niniejsze Oświadczenie o ochronie 
prywatności kandydata. Gdy wprowadzimy istotną zmianę w niniejszym Oświadczeniu o ochronie 
prywatności kandydata, powiadomimy Państwa o niej. 
 
Więcej informacji na temat praktyk firmy Autodesk dotyczących ochrony prywatności zawiera 
Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Autodesk znajdujące się tutaj. 
 
Kwiecień 2022 r. 
 
  
 

mailto:privacy.help@autodesk.com
mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
mailto:DPO@autodesk.com
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/content/careers/final-candidate-privacy-statement-June-2022.pdf
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