Nasza firma Mondi Polska ma swoją siedzibę w Poznaniu (61-829) na ulicy Podgórnej 5A.
Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 618551960 lub +48 618553611, poczty email: info@mondi-polska.pl oraz faxu: +48618551768. Można uzyskać również informacje na nasz
temat przez stronę mondi-polska.pl.
Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV oraz formularze. Celem ich pozyskiwania i
przetwarzania jest rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy, rekrutacja i zatrudnienie na stanowiska
pracownicze firm, które z nami współpracują, rekrutacja i zatrudnienie osób do Mondi Polska w celu
wynajmowania pracowników przez firmy współpracujące oraz w celu działań handlowych. Poza
wymienionymi kategoriami osób posiadamy również dane dzieci naszych pracowników oraz osób
fizycznych, które są z nami w relacji współpracy biznesowej. Nasza firma działa zgodnie z
obowiązującym Kodeksem Pracy lub (jeśli dana firma jest zarejestrowana w Niemczech) niemieckim
prawem pracy. Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są firmy współpracujące w zakresie
wynajęcia pracowników i tak zwanych rekrutacji stałych (w Polsce i Niemczech), ograny i instytucje
wymienione w kodeksie pracy bądź niemieckim prawem pracy, inne organy publiczne oraz firmy
świadczące usługi outsourcingu.
Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia umowy z
potencjalnym pracodawcą i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy lub niemieckim prawem pracy.
Pozyskiwane dane będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji celów. Każda osoba
podająca do naszej firmy dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu, przeniesienia, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia informacji do przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody osoby to w każdej chwili ma prawo również tę zgodę cofnąć. W każdej chwili
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat
danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani
do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

