
Corning Restricted 
 

Informacje o ochronie danych dla osób ubiegających się o pracę 
 
Ochrona twoich danych jest bardzo ważna dla Corning. Niniejsze informacje (zwane dalej „Informacjami 
o ochronie danych”) mają na celu powiadomienie cię o sposobie, w jaki informacje, w tym podane przez 
ciebie dane osobowe, są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas ubiegania się o pracę w 
Corning. Łącznie informacje te zwane są „Danymi podawanymi w podaniu o pracę”. 
 
Podmioty Corning będą traktować Dane podawane w podaniu o pracę zgodnie z Globalną polityką 
ochrony danych Corning (zwaną dalej „Polityką”), która została opracowana na podstawie zasad 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1 („RODO”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
miejscu (miejscach), w którym przetwarzane są Dane podawane w podaniu o pracę. Jeśli przepisy 
prawa miejscowego wymagają mniejszego poziomu ochrony niż ustanowiony na mocy Polityki 
prywatności Corning, Corning będzie przetwarzać twoje dane podawane w podaniu o pracę zgodnie 
z opisem zawartym w Polityce dostępnej pod adresem 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Corning_Incorporated_Internet_Data_P
rotection_Notice_GDPR_FINAL_PL-PL.pdf . 
 
Zbieranie i wykorzystanie danych 
 
Wszystkie Dane podawane w podaniu o pracę, które przekazujesz są zbierane przez Corning Incorporated 
z siedzibą w Corning, Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Dane podawane w podaniu o pracę są udostępniane 
również odpowiednim lokalnym podmiotom Corning w kraju, w którym ubiegasz się o pracę. Zarówno 
Corning Incorporated, jak i odpowiedni lokalny podmiot Corning (zwane dalej łącznie jako „Corning”) 
działają jako Współadministratorzy danych2 w odniesieniu do twoich Danych podawanych w podaniu o 
pracę. 
 
Corning przetwarza Dane podawane w podaniu o pracę w oparciu o uzasadnione interesy jako organizacji 
w zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników odpowiednich na oferowane stanowiska pracy. 
 

a. Jakiego rodzaju informacje przetwarzamy? 
 

Niniejsze Informacje dotyczące ochrony danych osobowych obejmują wszelkie Dane podawane 
w podaniu o pracę, które przekazujesz do Corning, takie jak 

• Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe; 
• Informacje zawarte w twoim życiorysie, CV lub liście motywacyjnym, takie jak 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe, wykształcenie, nagrody i certyfikaty lub inne 
podawane nam przez ciebie informacje; 
• Rodzaj szukanego stanowiska, pożądane wynagrodzenie, gotowość do przeprowadzki lub 
inne preferencje związane z pracą; oraz 
• Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe osób, od których można uzyskać twoje 

referencje (jeśli dotyczy). 
 
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie osób udzielających referencji o potencjalnym 
przetwarzaniu danych zanim przekażesz nam ich dane osobowe. 
 

                                                           
1 Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływania tych danych oraz uchylające 
Dyrektywę 95/46/WE. 
2 Dwóch lub więcej administratorów, którzy wspólnie określają cele i środki przetwarzania. 
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Corning nie chce otrzymywać, a ty nie powinieneś/-aś podawać Corning informacji poufnych, 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa czy objętych ochroną patentową, które mogłeś/-aś 
otrzymać od poprzednich pracodawców. 

 
b. W jakich celach wykorzystane zostaną Dane podawane w podaniu o pracę? 

 
Dane podawane w podaniu o pracę, które nam przekazujesz, zostaną wykorzystane w celu oceny 
twojego podania o pracę w Corning, zweryfikowania informacji na twój temat oraz sprawdzenia 
podanych referencji, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy oraz w zakresie, w jakim na to 
zezwalają, jak również w celu skontaktowania się z tobą i poinformowania o dodatkowych 
możliwościach rozwoju kariery. 
 
Jeśli przyjmiesz stanowisko w Corning, zgromadzone informacje staną się częścią twojej 
dokumentacji zawodowej i zostaną wykorzystane na potrzeby związane z zatrudnieniem. 

 
c. Twój wybór 

 
Podanie Danych w podaniu o pracę jest dobrowolne. Jednakże jeśli postanowisz nie podawać 
wszystkich danych wymaganych w podaniu o pracę, możliwość wzięcia przez nas pod uwagę 
twojej kandydatury może być ograniczona. 

 
Ujawnienie 
 

a. Kto może mieć dostęp do twoich Danych podawanych w podaniu o pracę? 
 

Twoje Dane podawane w podaniu o pracę mogą być dostępne dla: (i) wybranych pracowników 
Corning: potencjalnych przyszłych kierowników, pracowników Działu Kadr oraz IT (wyłącznie do 
celów serwisowych), (ii) wybranych pracowników naszych zewnętrznych usługodawców; i (iii) 
pracowników innych podmiotów Corning w celach związanych z zatrudnieniem. 

 
b. Co się dzieje, gdy twoje Dane podawane w podaniu o pracę są dostępne dla odbiorcy 

umiejscowionego w innej jurysdykcji? 
 

Corning jest organizacją globalną, której przedsiębiorstwa, podmioty prawne, systemy IT, 
struktury zarządzania i procesy mają charakter międzynarodowy. Niektóre podmioty Corning są 
zlokalizowane poza Unią Europejską. Przekazanie twoich Danych podawanych w podaniu o pracę 
będzie przeprowadzone zgodnie z Wiążącymi regułami korporacyjnymi Grupy Corning 
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html. 
 
Dostawcy usług Corning mogą również być ulokowani w innych jurysdykcjach, które nie 
zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie ze standardami UE. W takich przypadkach 
Corning zapewni ochronę przekazania twoich Danych podawanych w podaniu o pracę za pomocą 
odpowiednich zabezpieczeń umownych takich jak Standardowe klauzule umowne Komisji UE, 
certyfikat prywatności dotyczący transferów do USA, jeśli dotyczy, lub WRK dla podmiotów 
przetwarzających. Możesz zażądać i otrzymać kopię takich dokumentów, kontaktując się z Biurem 
ochrony prywatności Corning, korzystając z poniższej sekcji „Kontakt”. 
 
Corning nie przekaże żadnych Danych podawanych w podaniu o pracę żadnej osobie trzeciej innej 
niż wymienione poniżej bez twojego wyraźnego zezwolenia.  

 
Przechowywanie danych 

http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html
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Dane podawane w podaniu o pracę dla kandydatów ubiegających się o pracę są przetrzymywane tak długo, 
jak kandydat aktywnie szuka pracy w Corning. Dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani do otwartych 
zgłoszeń będą przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Twoje prawa 
 
Masz prawo dostępu do Danych podawanych w podaniu o pracę i składania uzasadnionych żądań 
poprawienia, zmiany bądź usunięcia błędnych informacji. Możesz również usunąć poprzednie podania w 
dowolnym momencie, logując się na stronie rekrutacyjnej Corning www.corning.com/careers. Możesz 
również skorzystać ze swoich praw w celu uzyskania możliwości przenoszenia swoich danych osobowych 
lub zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Ponadto w każdym przypadku, gdy Corning przetwarza twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego 
interesu, w dowolnym momencie możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn 
związanych z daną sytuacją. 
 
Możesz skorzystać z wyżej wymienionych praw lub zadać pytanie dotyczące przetwarzania twoich Danych 
podawanych w podaniu o pracę, wysyłając zapytanie na adres privacy@corning.com.  
 
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli podejrzewasz, że Corning nie 
przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ponadto w WRK spółki Corning możesz 
znaleźć http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html (a dokładniej 
w artykułach 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 i w załączniku 2) zasady ochrony danych, którym podlega Corning, a ty masz 
prawo do ich egzekwowania jako beneficjent zewnętrzny. Jeśli poniesiesz jakąkolwiek szkodę w związku 
z przetwarzaniem twoich danych osobowych, masz prawo dochodzenia zadośćuczynienia, otrzymania 
odszkodowania, które może być zasądzone przez właściwy sąd lub organ nadzorujący lub zgodnie z decyzją 
wewnętrznego mechanizmu skarg Corning, jeśli jest używany. 
 
Kontakt 
 
Tutaj dostępna jest lista podmiotów Corning wraz z danymi kontaktowymi 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf  
 
 
Wszelkie pytania, skargi lub uwagi dotyczące ochrony i prywatności twoich danych osobowych należy 
kierować do Biura ochrony danych osobowych:  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000  

Privacy@corning.com  

Twój podmiot wyznaczył również Inspektora ochrony danych: 

DPO_COC_Polska@corning.com 
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