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GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY REKRUTACYJNEJ BAXTER
Dzickujemy za odwiedzenie platformy rekrutacyjnej Baxter — narzcdzia firmy Baxter do
przeprowadzania procesu rekrutacyjnego online. Przed skorzystaniem z platformy rekrutacyjnej Baxter
zapoznaj sic z treścią niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zapisy Polityki prywatności są dla Ciebie nie
do zaakceptowania, prosimy nie korzystać z platformy rekrutacyjnej Baxter ani nie przesyłać swoich
danych osobowych za jej pośrednictwem. Nie bcdzie też możliwości pełnego skorzystania z korzyści
platformy rekrutacyjnej Baxter.
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A.

Administrator danych

Platforma rekrutacyjna Baxter to platforma należąca do i obsługiwana przez firmę Baxter Healthcare
Corporation [One Baxter Parkway, Deerfield, IL 6001-4625] („Baxter”, „my”, „nas”, „nasz”), która
działa w imieniu swoim i podmiotów z nią stowarzyszonych. Możesz wyszukać nazwę i adres firmy
Baxter oraz, w stosownych przypadkach, lokalnego podmiotu, o pracę w którym się ubiegasz
(„Lokalna jednostka Baxter”, której szczegóły są opisane w ofercie pracy) pod adresem
https://www.baxter.com/location-selector. W przypadku globalnej platformy poświęconej karierze to
firma Baxter, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jest wyłącznym administratorem
wszelkich danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych, wykorzystywanych, ujawnianych oraz
przesyłanych w związku z platformą rekrutacyjną Baxter.
Spółka Baxter wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi, następcami, cesjonariuszami i
podwykonawcami określonymi w niniejszej Polityce prywatności gromadzi, przechowuje, przetwarza,
wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe w związku z Platformą rekrutacji Baxter.
Do góry
B.

Założenia Polityki

Aby móc prowadzić proces aplikacyjny, a także w innych celach opisanych w niniejszym dokumencie,
otrzymujemy i gromadzimy konkretne informacje na Twój temat, w tym dane osobowe (zwane też w
niektórych jurysdykcjach „informacjami umożliwiającymi identyfikację” bądź „informacjami
osobowymi”).
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które dotyczą
bezpośrednio lub pośrednio osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (np. imię i
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP dowolnego używanego przez Ciebie urządzenia (np.
komputer osobisty itp.) odwiedzającej platformę rekrutacyjną Baxter oraz datę i godzinę odwiedzin wraz
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ze szczegółami kwestii technicznych związanych z odwiedzinami). Co więcej, za pośrednictwem
platformy rekrutacyjnej Baxter gromadzimy również dane nieosobowe, takie jak informacje
anonimowe, statystyczne lub zbiorcze. Informacje na temat sposobu wykorzystywania tych danych
znajdują się w części E.2 poniżej.
Niniejsza Polityka prywatności służy do informowania o sposobie przetwarzania danych w odniesieniu
do rekrutacji i zatrudnienia w firmie Baxter.
Do góry

Założenia platformy rekrutacyjnej Baxter

C.

Platforma rekrutacyjna Baxter to aplikacja internetowa opracowana w celu wsparcia procesu składania
wniosku o pracę online oraz naszych procesów rekrutacji i zatrudniania. Wprowadzasz do platformy
rekrutacyjnej Baxter swoje dane aplikacyjne, a my wykorzystujemy je, aby znaleźć odpowiednio
wykwalifikowanych kandydatów zainteresowanych stanowiskami w naszej firmie.
Zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy na
platformie rekrutacyjnej Baxter w celach rekrutacyjnych na podstawie uzasadnionych interesów firmy
Baxter w zakresie wypełniania wolnych stanowisk kwalifikowanymi kandydatami.
Polegamy na Twojej zgodzie, aby móc:
•

gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli zaznaczyłeś(aś), że chcesz dowiedzieć się więcej na temat firmy Baxter oraz chcesz dołączyć do sieci talentów
Baxter i otrzymywać powiadomienia/biuletyny o możliwościach kariery;

•

zachować Twoje konto po zakończeniu wstępnego procesu rekrutacji, w celu rekrutacji w ramach
późniejszych ofert pracy, o które nie ubiegałeś(-aś) się, ale które są podobne do stanowiska, o
które się ubiegałeś(-aś):

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem obsługiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych dokonanego
na podstawie Twojej zgody wydanej przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skorzystaj z linków zamieszczonych w sekcji I poniżej. Zgodę
można również wycofać, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w
sekcji K poniżej.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania (w tym przekazywania)
danych osobowych w ramach naszych uzasadnionych interesów i/lub przy zachowaniu zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa w razie potrzeby w celu:
i.

odpowiadania na Twoje wnioski,

ii.

zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procesami
prawnymi, zapytaniami organów ścigania lub wymogami postępowania sądowego,

iii.

podjęcia środków ostrożności w zakresie odpowiedzialności ochrony bezpieczeństwa i
integralności platformy rekrutacyjnej Baxter oraz jej użytkowników.

Do góry

D.

Zakres Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie platformy rekrutacyjnej Baxter. Na Platformie Rekrutacyjnej Baxter
można zobaczyć odnośniki lub odniesienia do innych stron internetowych, które nie są objęte niniejszą
Polityką i prawdopodobnie mają własne polityki. Zachęcamy do zapoznawania się z Politykami
prywatności na wszystkich odwiedzanych stronach. Odnośniki i łącza te zapewniamy dla Twojej wygody;
nie oznacza to, że firma Baxter zweryfikowała takie strony internetowe. Za wszelkie interakcje z takimi
stronami odpowiadasz Ty, 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 niewłaściwa.
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Do góry
E.

W jaki sposób gromadzimy dane

Platforma rekrutacyjna Baxter gromadzi dane użytkowników na dwa sposoby: aktywnie i pasywnie.
Aktywne gromadzenie danych odnosi się do przypadków, w których gromadzimy dane podawane przez
samych użytkowników podczas wypełniania formularzy i wysłania ich do firmy Baxter. Takie dane mogą
obejmować zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Pasywne gromadzenie danych odnosi się do
sytuacji, w których gromadzimy dane osobowe lub nieosobowe od Ciebie, które nie zostały przez niego
aktywnie przekazane (np. dane, które przeglądarka internetowa gromadzi automatycznie i przesyła nam
podczas odwiedzania platformy rekrutacyjnej Baxter).
1.0

Aktywne gromadzenie danych

W celu przeprowadzenia procesu aplikacji istnieje obowiązek podania następujących danych osobowych:
Twoje dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), hasło, imię i nazwisko, adres, informacje na temat
wykształcenia (np. wykształcenie średnie i wyższe), historia zawodowa i CV, kwalifikacje i umiejętności,
lokalizacja, wydział, w którym ubiegasz się o pracę i sposób, w który dowiedziałeś(-aś) się o firmie
Baxter, preferencje dotyczące podróży, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania, termin
wypowiedzenia obecnego zatrudnienia, imię osoby polecającej na konkretne stanowisko. Ponadto
gromadzimy wszelkie inne dane osobowe dostarczane nam przez Ciebie (np. listy referencyjne,
świadectwa pracy) oraz dane osobowe dostarczane nam przez Ciebie w ramach wprowadzania aktualizacji
i poprawek oraz informacje dotyczące tego, czy wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych do
celów związanych z rekrutacją na inne stanowiska w przyszłości.
Jeśli będziesz miał(-a) na to ochotę, możesz zaimportować swoje dane osobowe z profilów mediów
społecznościowych, takich jak Linkedin.
Jeśli złożysz aplikację na dane stanowisko, a my uznamy, że jesteś na nie odpowiednim kandydatem,
możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji w ramach procesu rekrutacyjnego (np.
podczas rozmów kwalifikacyjnych lub w ramach centrów ocen).
Jeśli zostaniesz wybrany(-a) na dane stanowisko, możemy dokonać kontroli oraz 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 (np. weryfikacja rejestrów karnych tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo).
Będziemy przeprowadzać takie kontrole lub sprawdzanie informacji podstawowych na podstawie
uzasadnionego interesu firmy Baxter lub na podstawie Twojej ustnej zgody, w zależności od kraju, w
którym przebywasz i zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ponieważ podawane przez Ciebie 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.
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 oraz je
przetwarzał w celu dokonania oceny, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jeśli
tak, pracownik lokalnego działu HR skontaktuje się z Tobą w sposób opisany powyżej.
W przypadku nieukończenia przez Ciebie procesu aplikowania, Baxter będzie gromadzić, przetwarzać i
wykorzystywać podane przez Ciebie w trakcie procesu aplikacji dane osobowe (informacje kontaktowe,
doświadczenie zawodowe, wykształcenie i certyfikaty, załączniki, kwestionariusz oraz informacje dot.
różnorodności (ostatnie tylko w SA)) 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. Te dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnych innych
celach.
2.0

Pasywne gromadzenie danych

Możemy wykorzystywać specjalistyczne technologie do pasywnego gromadzenia informacji w czasie,
gdy odwiedzasz stronę platformy rekrutacyjnej Baxter (kiedy nie podajesz tych informacji aktywnie).
Jeśli jesteś zewnętrznym kandydatem, technologie te pozwalają nam uzyskać informacje o strefie

Rekrutacja w Workday wer. 7 18-04-2020

czasowej w oparciu o system operacyjny urządzenia, którego używasz, a także sprawdzić, czy usługa
Google Analytics jest włączona i wyświetlać odpowiednie informacje na temat polityki dotyczącej
plików cookie w UE.
Pasywnie gromadzone dane nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi dostarczonymi
aktywnie przez Ciebie w innych sekcjach platformy rekrutacyjnej Baxter.

Do góry
F.

Co robimy z Twoimi danymi

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

Lokalnym podmiotom Baxter, działającym jako administratorzy danych, w celach
rekrutacyjnych zgodnie z opisem powyżej; oraz
osobom trzecim, które świadczą na rzecz firmy Baxter wsparcie techniczne, administracyjne
lub związane z badaniem rynku bądź prowadzą usługi hostowania i utrzymania platformy
rekrutacyjnej Baxter oraz usługi przechowywania danych, jak i zarządzania siecią talentów
Baxter. 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 rekrutacyjną Baxter (np. dotyczących zabezpieczeń technicznych czy
zasięgu geograficznego).

Co więcej, zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania wszelkich danych osobowych dot. Ciebie
w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości firmy bądź aktywów. Jeżeli dojdzie do
takiego przeniesienia lub sprzedaży, zostaniesz o tym poinformowany(-a) i będziesz mógł/mogła
wycofać swoją zgodę lub — w niektórych przypadkach — nie zgodzić się na przesyłanie,
przetwarzanie czy wykorzystywanie ich danych osobowych przez nowy podmiot.
Niektórzy dostawcy usług posiadają swoje siedziby lub znajdują się w krajach poza UE/EOG, w
odniesieniu do których Komisja Europejska nie wydała decyzji, że kraje te zapewniają odpowiedni poziom
ochrony danych. Tam, gdzie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych, dla takich podwykonawców ustalono odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez zawarcie
odpowiednich umów o przetwarzaniu danych. Przekazując dane osobowe pomiędzy podmiotami
korporacyjnymi, Baxter korzysta z różnych mechanizmów prawnych dotyczących transferu danych (np.
standardowych klauzul umownych lub certyfikatu Tarczy prywatności), w zależności od rodzaju
wymaganych danych osobowych i zaangażowanych krajów. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z firmą
Baxter.
Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
Strony Baxter International, Inc. i jej podmiot stowarzyszony Baxter Healthcare Corporation, zobowiązane
są do stosowania się do zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA oraz zasad ramowych Tarczy
Prywatności Szwajcaria–USA („Zasady ramowe”). Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dane
osobowe otrzymywane od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, były odpowiednio
chronione w oparciu o Zasady ramowe, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Aby dowiedzieć się więcej o
Zasadach ramowych Tarczy Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, odwiedź stronę Lista tarczy
prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Strony Baxter International Inc. i Baxter Healthcare Corporation są odpowiedzialne za przetwarzanie
danych osobowych, które otrzymują w oparciu o Zasady ramowe oraz które następnie przekazują
podmiotowi zewnętrznemu działającemu w ich imieniu. Strony Baxter International Inc. i Baxter
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Healthcare Corporation zachowują zgodność z Zasadami Tarczy Prywatności przy wszelkich dalszych
przekazaniach danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym z postanowieniami dotyczącymi
odpowiedzialności związanej z dalszym przekazywaniem danych.
W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z Zasadami ramowymi,
Baxter International Inc. i Baxter Healthcare Corporation podlegają uprawnieniom regulacyjnym
Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach Baxter International Inc. i Baxter Healthcare
Corporation mogą być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z
prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub
służb bezpieczeństwa.
Osoby posiadające nierozwiązany problem związany z ochroną prywatności lub użytkowaniem
danych, do którego ich zdaniem Baxter lub Baxter Healthcare Corporation nie ustosunkowała się w
sposób satysfakcjonujący, powinny skontaktować się z zewnętrznym dostawcą usług w zakresie
rozwiązywania sporów (bezpłatnie) mającym swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, pod adresem:
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
W pewnych okolicznościach – bardziej szczegółowo opisanych na stronie internetowej Tarczy
Prywatności – możesz mieć prawo do wszczęcia wiążącego arbitrażu w przypadku wyczerpania innych
procedur rozwiązywania sporów.
Zgodnie z Założeniami Zasad Tarczy Prywatności Baxter i Baxter Healthcare Corporation zobowiązują
się do rozpatrywania skarg dotyczących zbierania lub wykorzystywania danych osobowych na mocy
Zasad Tarczy Prywatności. Mieszkańcy UE i Szwajcarii, którzy mają zapytania lub chcą złożyć skargę
dotyczącą przestrzegania przez Baxter lub Baxter Healthcare Corporation Zasad Tarczy Prywatności
powinni najpierw skontaktować się z Baxter, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych u
dołu niniejszej Informacji o polityce prywatności.
Do góry
G.

Bezpieczeństwo danych

Firma Baxter dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby odpowiednio zabezpieczać Twoje dane
osobowe pod względem technicznym, organizacyjnym i administracyjnym przed nieuprawnionym,
niewłaściwym i przypadkowym dostępem, wykorzystaniem, zmienianiem, ujawnianiem, zniszczeniem
oraz przed przypadkową utratą.
Jednym ze sposobów ochrony danych osobowych jest korzystanie z nazwy użytkownika i hasła. Ten
środek ostrożności jest skuteczny tylko wtedy, gdy zachowujesz poufność swojej nazwy użytkownika i
hasła. Jeśli podejrzewasz, że poufność Twojej nazwy użytkownika lub hasła mogła zostać naruszona
lub że skorzystała z nich osoba nieupoważniona bądź zauważyłeś(-aś) jakiekolwiek inne
nieprawidłowości, powinieneś/powinnaś niezwłocznie się z nami skontaktować. Informacje
kontaktowe można znaleźć w sekcji K.
Podwykonawcy firmy Baxter, którzy zarządzają platformą rekrutacyjną Baxter i mają dostęp do
danych osobowych w związku ze świadczeniem usług spółce, zobowiązani są do zachowania
poufności informacji; nie wolno im wykorzystywać Twoich danych osobowych w żadnym innym celu
niż świadczenie usług na rzecz spółki Baxter.
Do góry
H.

Prawo dotyczące ochrony prywatności danych

W pewnych okolicznościach na mocy krajowych przepisów prawa dotyczących ochrony danych oraz
pewnych innych przepisów prawa i regulacji (w tym RODO) przysługują Ci prawa względem Twoich
danych osobowych. Te prawa różnią się w zależności od państwa/regionu. Jeśli mieszkasz w UE, mogą
przysługiwać Ci następujące prawa: (1) prawo do uzyskania informacji na temat Twoich danych
osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Baxter; (2) prawo do uzyskania dostępu i żądania
uzyskania przenośnej kopii takich danych; (3) prawo do sprostowania gromadzonych przez nas danych
osobowych; (4) prawo do usunięcia swoich danych osobowych; oraz (5) prawo do sprzeciwu wobec
pewnych działań związanych z przetwarzaniem.
Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty
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elektronicznej, telefonu lub poczty elektronicznej. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji K,
„Kontakt z nami”, znajdującej się poniżej. Na wnioski odpowiemy bez zbędnego opóźnienia. Jeżeli
uważasz, że wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w
sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę w organie ochrony danych w swoim kraju.
Konieczny może być dodatkowy kontakt lub podanie informacji kontaktowych, abyśmy mogli
zweryfikować, że jesteś osobą upoważnioną do skorzystania z tych praw.
Do góry

I.

Przechowywanie, usuwanie i niszczenie danych

Twoje dane osobowe — jeśli nie zostaną usunięte przez Ciebie poprzez dezaktywację konta —
przechowujemy wyłącznie do momentu realizacji celu, w którym dane te były gromadzone oraz dłużej
w następujących przypadkach:
W sytuacjach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo będziemy przechowywać informacje o
Tobie przez 365 dni od daty ostatniej aktywności w systemie. Zachowanie danych przez ten czas pozwala
nam na dostarczenie informacji o innych otwartych stanowiskach, które mogą Cię zainteresować. Po tym
okresie będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone
przez obowiązujące przepisy prawa, np. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami dot.
przechowywania danych.
*Jeśli znajdujesz w Niemczech, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do 6 miesięcy.

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zażądać
usunięcia swoich danych z platformy rekrutacyjnej Baxter zapewnionej w celu rekrutacji i zatrudnienia:

Proces usunięcia konta platformy rekrutacyjnej firmy Baxter:
Możesz usunąć swoje konto i jednocześnie zażądać trwałego usunięcia wszystkich danych osobowych,
odwiedzając
i
logując
się
na
swoje
konto
oraz
pod
adresem
https://baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/login.
Proces usunięcia danych konta platformy rekrutacyjnej firmy Baxter:
Po usunięciu konta wszystkie dane osobowe oraz dane związane z procesem rekrutacyjnym zostaną
natychmiast wykluczone z widoczności i wyszukiwania. Dane zostaną następnie trwale usunięte bez
możliwości ich odzyskania.
Jeśli ponadto chcesz poprosić o usunięcie swoich danych, które nam przekazałeś(-aś), aby (1) dowiedzieć
się więcej o Baxter i dołączyć do sieci talentów Baxter oraz (2) utrzymać swoje konto po zakończeniu
procesu
rekrutacji,
przejdź
pod
adres:
https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6g-MNmC5u97A2
Do góry

J.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu opisania nowych funkcji
platformy rekrutacyjnej Baxter, oferowanych przez nas produktów lub usług oraz tego, w jaki sposób
może to wpłynąć na wykorzystywanie przez nas informacji o Tobie. Jeśli wprowadzimy istotne
zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności, opublikujemy powiadomienie na tej witrynie
przed wejściem tych zmian w życie. Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony, aby uzyskać
najnowsze informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Nie będziemy
wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób znacząco odbiegający od uzgodnionego, ani
ujawniać ich innemu podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe do własnych celów takiego
podmiotu, chyba że powiadomimy Cię o tym i tym samym będziesz miał/miała możliwość wyrażenia
sprzeciwu.
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K.

Skontaktuj sic z nami

W przypadku pytań, komentarzy, obaw lub skarg dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk
związanych z postępowaniem z informacjami pozyskanymi za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej
Baxter prosimy o kontakt pod adresem https://www.baxter.com/location-selector.
Można również napisać do nas na adres:
Baxter International Inc.
Do wiadomości: Dyrektor ds. prywatności/Inspektor ochrony danych, Globalne Biuro ds. Ochrony
Prywatności
1 Baxter, Parkway, Deerfield, IL 60015, Stany Zjednoczone
Z firmą Baxter można również skontaktować się pod adresem, Baxter International, Inc., 1 Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, Stany Zjednoczone lub korzystając z infolinii ds. etyki i zgodności pod
numerem 1-844-294-5418; privacy@baxter.com
Podejmiemy uzasadnione działania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub rozwiązać zgłaszane
przez Ciebie problemy.
Jeśli masz obawy dotyczące prywatności lub danych, które nie zostały rozwiązane w zadowalający
sposób, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozwiązywania sporów (bezpłatnie) pod
adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Do góry
Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2020 r.

