POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dziękujemy za odwiedzenie platformy BaxTalent — narzędzia firmy Baxter do przeprowadzania
procesu rekrutacyjnego online. Przed skorzystaniem z BaxTalent zapoznaj się z treścią niniejszej
Polityki prywatności. Jeśli zapisy Polityki prywatności są dla Ciebie nie do zaakceptowania, prosimy
nie korzystać z platformy BaxTalent ani nie przesyłać swoich danych osobowych za jej pośrednictwem.
W takim wypadku jednak korzystanie ze wszystkich funkcji BaxTalent może nie być możliwe.
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A.

Administrator danych

BaxTalent to platforma będąca własnością i obsługiwana przez firmę Baxter Healthcare Corporation
[One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015-4625] („Baxter”, „my”, „nas”, „nasz”), która działa w
imieniu swoim i podmiotów z nią stowarzyszonych. Nazwę i adres firmy Baxter oraz, w
odpowiednich przypadkach, lokalnego podmiotu, do którego aplikujesz, („Lokalny podmiot Baxter”)
można sprawdzić pod adresem http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. W przypadku
globalnej platformy poświęconej karierze [udostępnianej w ramach BaxTalent] to firma Baxter,
zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jest wyłącznym administratorem wszelkich
danych osobowych zbieranych, przetwarzanych, wykorzystywanych, ujawnianych oraz przesyłanych
w związku z BaxTalent.
Do góry
B.

Cel tej Polityki

Aby móc prowadzić proces aplikacyjny, a także w innych celach opisanych w niniejszym
dokumencie, zbieramy konkretne informacje na temat użytkownika, w tym dane osobowe (zwane też
w niektórych jurysdykcjach „informacjami umożliwiającymi identyfikację”). Dla celów związanych
z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje o określonej lub możliwej do
określenia osobie bądź też informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczące takiej osoby (np. imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Takie dane mogą również obejmować specjalne kategorie

danych osobowych (zwane też w niektórych jurysdykcjach „danymi wrażliwymi”). Co więcej, za
pośrednictwem platformy BaxTalent zbieramy również dane nieosobowe, takie jak informacje
anonimowe, zbiorcze lub statystyczne.
Niniejsza Polityka prywatności służy jako źródło informacji na temat naszych praktyk związanych z
przetwarzaniem danych, tj. sposobów, w jakie zbieramy dane osobowe, jakie rodzaje danych są przez
nas zbierane, dlaczego zbieramy dane osobowe, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, jak
można uzyskać dostęp do swoich danych, wprowadzić poprawki (w tym aktualizacje), zablokować
zbieranie, zgłosić sprzeciw lub usunąć zebrane przez nas dane na swój temat, a także jakich
zabezpieczeń używamy, aby chronić dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem z platformy
BaxTalent.
Do góry
C.

Cel platformy BaxTalent

BaxTalent to aplikacja internetowa opracowana w celu usprawnienia procesu aplikowania na
stanowiska w naszej firmie. Użytkownik wprowadza do BaxTalent swoje dane aplikacyjne, a my
wykorzystujemy je, aby znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów zainteresowanych
stanowiskami w naszej firmie.
Do góry
D.

Zakres Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie platformy BaxTalent. Platforma BaxTalent może zawierać linki
lub odniesienia do innych stron internetowych, których niniejsza Polityka nie obejmuje i w przypadku
których prawdopodobnie obowiązują inne praktyki związane z informacjami. Zachęcamy do
zapoznawania się z Politykami prywatności na wszystkich odwiedzanych stronach. Linki te
i odniesienia podane są dla wygody użytkownika; nie powinny być one postrzegane jako wyraz
poparcia dla tych stron, ich zawartości ani stosowanych na nich praktyk związanych z informacjami.
Za wszelkie interakcje z takimi stronami odpowiada użytkownik, a my nie ponosimy w związku z tym
żadnej odpowiedzialności. Linki i określone treści usuwamy wyłącznie w przypadkach, gdy dowiemy
się, że zostały one uznane przez sąd za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich, lub
że ich zawartość jest wyraźnie niewłaściwa.
Do góry
E.

W jaki sposób zbieramy dane

BaxTalent zbiera dane użytkowników na dwa sposoby: aktywnie i pasywnie. Aktywne zbieranie
danych odnosi się do przypadków, w których zbieramy dane podawane przez samych użytkowników
podczas wypełniania formularzy i wysłania ich do nas (np. podanie o pracę w firmie Baxter). Takie
dane mogą obejmować zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Pasywne zbieranie danych odnosi
się do przypadków, w których zbieramy dane osobowe lub nieosobowe, których użytkownicy nie
dostarczyli nam w ramach swojej aktywności.
1.0

Aktywne zbieranie danych

W związku z procesem aplikacyjnym prosimy o podanie nam następujących danych osobowych: adres
e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, informacje nt. wykształcenia (np. ukończona
szkoła, uczelnia), historia zawodowa, kwalifikacje i umiejętności, lokalizacja i dział, w których chcesz
podjąć pracę w firmie Baxter, a także informacja na temat tego, skąd wiesz o firmie Baxter.
Dodatkowo możemy zbierać inne dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika (np. listy

referencyjne, świadectwa pracy itp.), jak również dane osobowe dostarczane nam przez użytkownika
w ramach wprowadzania aktualizacji i poprawek oraz informacje dotyczące tego, czy wyraża on
zgodę na przechowywanie swoich danych do celów związanych z rekrutacją na inne stanowiska w
przyszłości.
Jeśli uznamy, że jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz, możemy
poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji w ramach procesu rekrutacyjnego (np. podczas
rozmów kwalifikacyjnych lub działania centrów ocen). Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy zwrócić
się do osób trzecich o podanie informacji dot. Twojej historii zatrudnienia, kwalifikacji i umiejętności
(np. do poprzedniego pracodawcy, w oparciu o podane przez Ciebie informacje) i dokonać weryfikacji
danych w przypadkach, w których zezwalają na to przepisy prawa obowiązujące firmę, do której
składasz aplikację.
Dostarczone przez użytkownika dane osobowe wykorzystujemy, aby móc porównać jego
doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności z wymogami dla stanowisk w naszej firmie.
Proces ten jest częściowo zautomatyzowany. Ponieważ podawane przez użytkownika informacje, a
także sposób, w jaki zostaną one przekazane, mają istotne znaczenie w kontekście decyzji o spełnianiu
wymagań odnoszących się do stanowisk w naszej firmie, w najlepszym interesie, zarówno Twoim, jak
i naszym, jest, aby dostarczony opis kwalifikacji i wykształcenia był możliwie jak najdokładniejszy.
Jeśli dopasujemy informacje z Twojej aplikacji do wymogów dla konkretnego stanowiska, skontaktuje
się z Tobą pracownik działu HR. Po udzieleniu odpowiedniej zgody będziemy też wykorzystywać
dostarczone przez użytkownika dane osobowe w przyszłości w odniesieniu do stanowisk, na które nie
złożył aplikacji, ale które będą podobne do tego, na które przesłał aplikację.
Jeśli aplikujesz na stanowisko w jednym z Lokalnych podmiotów Baxter, lokalny dział HR, do
którego aplikujesz, uzyska dostęp do Twoich danych osobowych i będzie ich używał i przetwarzał je
w celu ocenienia, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jeśli tak, pracownik
lokalnego działu HR skontaktuje się z Tobą w sposób opisany powyżej.
Po wyrażeniu odpowiedniej zgody firma Baxter, w przypadku nieukończenia przez użytkownika
procesu aplikowania, będzie zbierała, przetwarzała i wykorzystywała podane przez niego w trakcie
procesu aplikacji dane osobowe (informacje kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i
certyfikaty, załączniki, kwestionariusz oraz informacje dot. różnorodności (tylko w USA)) zapisane do
momentu przerwania procesu aplikacji, wyłącznie w celu ułatwienia procesu aplikacji w przyszłości,
tak aby nie było konieczne ponowne podawanie danych, które już zostały przekazane i zapisane.
Wymienione wyżej dane nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.
2.0

Pasywne zbieranie danych

Możemy wykorzystywać specjalistyczne technologie do pasywnego gromadzenia informacji w czasie,
gdy użytkownik wchodzi na stronę platformy BaxTalent (użytkownik nie podaje tych informacji
aktywnie). Technologie te pozwalają nam gromadzić informacje określonego rodzaju, obejmujące
nazwę domeny internetowej użytkownika, adres IP, typ jego przeglądarki internetowej, jego system
operacyjny, datę i godzinę wejścia na platformę BaxTalent, poszczególne podstrony odwiedzane na
platformie BaxTalent oraz adres strony internetowej, którą użytkownik odwiedził przed skorzystaniem
z platformy BaxTalent. Pasywnie zbierane dane nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
dostarczonymi aktywnie przez użytkownika w innych sekcjach platformy BaxTalent. Zastrzegamy
sobie prawo do udostępnienia zebranych pasywnie za pośrednictwem platformy BaxTalent informacji
w formie zbiorczej osobom trzecim, w tym naszym partnerom biznesowym oraz reklamodawcom.
Aby uzyskać listę takich osób trzecich, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji L.

Możemy wyświetlać i zbierać adresy IP wszystkich urządzeń, za pomocą których użytkownik
uzyskuje dostęp do platformy BaxTalent. Adresy IP są unikalnymi identyfikatorami automatycznie
przypisywanymi do każdego komputera i urządzenia, które loguje się do Internetu. Adresy IP
pozwalają nam zbierać informacje bardzo podobne do tych, jakie zbieramy poprzez pliki cookie,
w tym informacje o nazwie domeny internetowej użytkownika, typie przeglądarki, odwiedzanych
stronach oraz czasie pozostawania na platformie BaxTalent. Ogólnie rzecz biorąc, adresy IP pozwalają
nam identyfikować problemy z naszymi serwerami, przygotowywać wersję zbiorczą informacji
demograficznych i innych informacji dotyczących korzystania z platformy BaxTalent, jak również
poprawiać działanie platformy BaxTalent.
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dot. plików cookie w celu znalezienia objaśnień na temat
pozostałych metod pasywnego zbierania danych, które wykorzystujemy podczas korzystania przez
użytkownika z platformy BaxTalent.
Do góry
F.

Co robimy z Twoimi danymi

Wszystkie dane osobowe, które uzyskujemy lub zbieramy, będą przetwarzane, wykorzystywane i
ujawniane (w tym przesyłane) wyłącznie we wcześniej zdefiniowanych i zgodnych z prawem celach,
opisanych w niniejszej Polityce i jasno przedstawionych w momencie, w którym te dane są zbierane
lub podawane.
Nie będziemy sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, udostępniać danych osobowych użytkownika
ani w żaden inny sposób nie zapewnimy do nich dostępu osobom trzecim. Wyjątek stanowi
przesyłanie, udostępnianie lub w inny sposób zapewnianie dostępu do danych osobowych
użytkownika:
(i)
(ii)

Lokalnym podmiotom Baxter, działającym jako administratorzy danych, w celach
rekrutacyjnych zgodnie z opisem powyżej; oraz
osobom trzecim działającym jako dostawcy usług spoza grupy Baxter, które świadczą na
rzecz firmy Baxter wsparcie techniczne, administracyjne lub związane z badaniem rynku
bądź przeprowadzają usługi hostowania i konserwacji platformy BaxTalent, usługi
przechowywania danych, rozwiązywania skarg lub przyjmowania zgłoszeń
niepożądanych zdarzeń. Wszyscy tacy dostawcy usług są na mocy umowy zobligowani do
przestrzegania standardów ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Firma Baxter może zmieniać dostawców usług, jeśli uzna to za konieczne dla
dalszego dostarczania usług związanych z platformą BaxTalent (np. dotyczących
zabezpieczeń technicznych czy zasięgu geograficznego).

Aby uzyskać listę takich odbiorców danych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji L.
Zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży, wydzierżawiania, przesyłania lub w inny sposób
udostępniania bez ograniczeń osobom trzecim zbiorczych, anonimowych i nieosobowych danych
dotyczących korzystania z platformy BaxTalent, sprzedaży, schematów ruchu, danych
demograficznych i innych danych statystycznych. Aby uzyskać listę takich osób trzecich, skontaktuj
się z nami w sposób opisany w sekcji L.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania (w tym przesyłania)
danych osobowych niezbędnych do realizacji zleceń użytkownika, zachowania zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, postępowaniami prawnymi oraz wnioskami ze strony
organów ścigania, w zakresie wymaganym przez postępowanie prawne, celem uniknięcia
odpowiedzialności oraz chronienia bezpieczeństwa i spójności platformy BaxTalent, jak również
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom platformy. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania wszelkich danych osobowych
dot. użytkownika w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości firmy bądź aktywów.
Aby uzyskać listę takich odbiorców danych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji L. Jeżeli
dojdzie do takiego przeniesienia lub sprzedaży, użytkownicy zostaną o tym poinformowani i będą

mogli wycofać swoją zgodę lub — w niektórych przypadkach — nie zgodzić się na przesyłanie,
przetwarzanie czy wykorzystywanie ich danych osobowych przez nowy podmiot.
Niektórzy odbiorcy danych mogą być zlokalizowani w krajach, które nie zapewniają ochrony danych
osobowych na poziomie kraju użytkownika, w tym w krajach poza UE/EOG, niezapewniających
odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu europejskiej Dyrektywy o ochronie danych
(95/46/WE). W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie kroki celem zagwarantowania, że
przesyłane dane osobowe są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Baxter Healthcare Corporation jest
firmą certyfikowaną zgodnie z porozumieniem Safe Harbor pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi,
a także porozumieniem Safe Harbor pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi.
Do góry
G.

Dane opcjonalne

Nie zamierzamy zbierać danych osobowych, na których gromadzenie użytkownik nie wyraża zgody.
Dlatego też we wszystkich miejscach, w których dane są zbierane w sposób aktywny, zamieszczamy
informację o tym, czy ich podanie jest obowiązkowe, czy opcjonalne. Staramy się również
informować użytkownika w miejscach, w których gromadzone są informacje oraz w niniejszej
Polityce, jakie będą konsekwencje (np. brak dostępu do ważnych funkcji platformy BaxTalent)
niepodania wymaganych lub opcjonalnych danych. Przy przesyłaniu danych osobowych za
pośrednictwem platformy BaxTalent, w określonych przypadkach poprosimy o wyraźną zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką lub w inny sposób opisany
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
Do góry
H.

Bezpieczeństwo danych

Firma Baxter dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać dane osobowe użytkowników
pod względem technicznym, organizacyjnym i administracyjnym przed nieuprawnionym,
niewłaściwym i przypadkowym dostępem, wykorzystaniem, zmienianiem, ujawnianiem, zniszczeniem
oraz przed przypadkową utratą. Wszystkie dane osobowe podawane przez użytkowników oraz inne
dane osobowe wymieniane pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerami firmy Baxter, dostępne
za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przesyłane są za pomocą zabezpieczonego łącza przy
wykorzystaniu szyfrowania. Szyfrowanie jest tłumaczeniem danych osobowych na poufny kod. Aby
odczytać zaszyfrowany plik, użytkownik musi mieć klucz pozwalający na jego odczytanie; w ten
sposób nawet gdyby ktoś był w stanie pozyskać takie dane osobowe, nie byłby w stanie ich zrozumieć.
Przedstawiciele lub wykonawcy spółki Baxter, którzy zarządzają platformą BaxTalent i mają dostęp
do danych osobowych w związku ze świadczeniem usług spółce, zobowiązani są do zachowania
poufności informacji; nie wolno im wykorzystywać danych osobowych użytkowników w żadnym
innym celu niż świadczenie usług na rzecz spółki Baxter.
Do góry
I.

Prawo dotyczące ochrony prywatności danych

Jako właściciel danych użytkownik ma wszelkie prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi
przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów. Prawa te mogą różnić się w zależności od
jurysdykcji, w której się znajduje, ale generalnie obejmują prawo do uzyskania dostępu i/lub
poprawiania (w tym aktualizowania) danych, blokowania ich zbierania, wyrażania sprzeciwu oraz
usuwania. Niezależnie od pozostałych praw dot. ochrony prywatności danych oraz wymogów
dotyczących wyrażenia zgody (jeśli dotyczy), użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania i wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych, związanych z
badaniem rynku lub opinii.
Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany tutaj:
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Konieczny może być dodatkowy kontakt lub podanie
informacji kontaktowych, abyśmy mogli zweryfikować, że jesteś osobą upoważnioną do skorzystania
z tych praw.
Do góry
J.

Przechowywanie, usuwanie i niszczenie danych

Dane osobowe użytkowników — jeśli nie zostaną usunięte przez użytkownika poprzez dezaktywację
konta — przechowujemy wyłącznie do momentu realizacji celu, w którym dane te były zbierane oraz
dłużej w następujących przypadkach:
W sytuacjach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i/lub zgodę udzieloną przez
właściciela danych informacje o użytkownikach będziemy przechowywać przez 365 dni od daty
ostatniej aktywności w systemie. Przechowywanie informacji przez ten okres pozwala nam na
dostarczanie użytkownikowi informacji o wszelkich powiązanych ofertach pracy. Po tym okresie
będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone
przez obowiązujące przepisy prawa, np. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami
dot. przechowywania danych.
Przy niszczeniu danych osobowych wykorzystujemy następujące środki technologiczne celem
zagwarantowania, że nie będzie możliwości odzyskania lub odtworzenia tych danych:
(i) pliki elektroniczne zawierające dane osobowe będą nieodwracalnie niszczone z wykorzystaniem
odpowiednich rozwiązań technologicznych; oraz
(ii) wszystkie inne dokumenty, wydruki, rejestry i inne nośniki danych będą niszczone lub palone.
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Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie wedle
własnego uznania. W przypadku wprowadzenia takich zmian nowa Polityka prywatności zostanie
opublikowana tutaj wraz z podaną datą zmian, a wszelkie dane osobowe zebrane po jej opublikowaniu
będą podlegały postanowieniom nowej Polityki prywatności. W celu uniknięcia wątpliwości, w
zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych oparte jest o decyzję użytkownika, będziemy też
prosić o zgodę na wszelkie istotne zmiany w sposobie obchodzenia się z tymi danymi 1. W przypadku
braku zgody będziemy postępować z takimi danymi osobowymi zgodnie z ostatnią uzyskaną zgodą.
Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na zmiany w niniejszej Polityce prywatności, może skontaktować
się z nami drogą elektroniczną, a my przekażemy mu informacje na temat tego, jak może
dezaktywować swoje konto. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści tej Polityki prywatności, a
przynajmniej każdorazowo przed podaniem danych osobowych za pośrednictwem platformy
BaxTalent.
1

Mieszkańców Hiszpanii będziemy również prosić o zgodę na wprowadzenie zmian, które nie są szczególnie istotne, ale wiążą się z
przetwarzaniem danych lub z nowymi metodami lub celami przetwarzania.
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Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań, komentarzy, obaw lub skarg dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk
związanych z postępowaniem z informacjami pozyskanymi za pośrednictwem BaxTalent prosimy o
kontakt pod adresem http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Podejmiemy uzasadnione
działania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub rozwiązać zgłaszane przez Ciebie problemy.
Aby poznać ogólne praktyki firmy Baxter dotyczące prywatności, kliknij tutaj.
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