
Zasady zachowania poufności dla kandydatów do pracy 

 

Drogi kandydacie, 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.  Poniżej opisaliśmy zasady i warunki korzystania ze strony 

Circle K Oferty pracy (dalej ” Strona internetowa”). Uzyskując dostęp do tej strony, tworząc profil i / lub aplikując, 

zgadzasz się na niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzasz się, powinieneś niezwłocznie opuścić Stronę internetową. 

Każde użycie "CK", "my", "nas" lub "Firma" jest odniesieniem do Circle K. 

Podzieliliśmy „Zasady i warunki” na cztery części: 

1. Informacje o Circle K oraz zawartość i cel niniejszej Strony internetowej 

2. Prywatność i dane osobowe, w tym pliki cookie 

3. Prawa autorskie i znaki towarowe 

4. Ograniczenia w korzystaniu i zrzeczenie się roszczeń 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych „Zasad i warunków”, zapraszamy do kontaktu. 

 

Część 1.  Informacje o Circle K oraz zawartość i cel niniejszej Strony internetowej 

Circle K jest wiodącym europejskim sprzedawcą paliw poprzez sieć stacji paliw, który od ponad 100 lat prowadzi 

działalność w regionie. Firma jest w 100% spółką zależną od Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT), 

Couche-Tard jest liderem w branży stacji paliw i sklepów typu convenience w Skandynawii, Irlandii i krajach 

bałtyckich, ze znaczącą obecnością w Polsce. 

Strona internetowa Circle K Oferty Pracy została stworzona w celu publikowania ofert pracy oraz przyjmowania 
aplikacji w odpowiedzi na zamieszczone tam ogłoszenia o pracę. 

Strona internetowa jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez Circle K, a serwer hosta dla tej 

witryny sieci Web znajduje się na stronie hostingowej Workday w Irlandii.  

Strona może zawierać odniesienie do zewnętrznych stron internetowych. Niniejsze warunki nie mają 

zastosowania do witryn zewnętrznych. Jeśli odwiedzasz takie strony, robisz to na własne ryzyko i powinieneś 

uważnie przeczytać warunki korzystania przed ich użyciem. 

Część 2. Prywatność, dane osobowe i pliki cookie 

Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, 02-603 Warszawa jest administratorem 

wszystkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez tą Stronę internetową. 

Z Administratorem danych możesz skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

privacy_poland@circlekeurope.com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Można także skontaktować 

się z naszym inspektorem ochrony danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 

wysyłając wiadomość na adres e-mail: privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pismo na adres: Data Protection 

Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także 

skontaktować się z Circle K Polska sp. z o.o. za pośrednictwem biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail 

na adres: bok@circlekeurope.com lub kontaktując się telefonicznie na nr tel: 22 255 22 55. 

Podane dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane: 
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a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w 

tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny 

ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);  

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – 

podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią / Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków 

współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na weryfikacji kandydatów do pracy oraz 

określenie warunków ewentualnej współpracy; 

d) w wewnętrznych celach administracyjnych Circle K Polska sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 

sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem administratora; 

e) w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Circle K – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej; 

f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych. 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 180 dni od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania 

może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez 

przepisy prawa. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Circle K Polska sp. z o.o. 

w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne (w przypadku korzystania z usług 

zewnętrznego podmiotu), a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej Circle K. Podstawą 

udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na zarządzaniu polityką kadrową w Grupie Kapitałowej.  

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Circle K Polska Sp. z o.o. poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli 

przenieść dane osobowe do innych podmiotów, których siedziba znajduje się poza EOG, dopilnujemy, aby 

państwo docelowego transferu zapewniało adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który 

obowiązuje w Unii Europejskiej lub aby z takim podmiotem zawarta została odpowiednia umowa na podstawie 

standardowych klauzul umownych lub innego mechanizmu legalizującego transfer danych do państwa trzeciego.  

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku, w którym Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dla celów dowodowych 

Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Ci również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator o wycofywanie zgód drogą 

pisemną lub elektroniczną. 

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 



Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie 

rekrutacyjnym. W przypadku podania danych niewymaganych w/w przepisami prawa, przetwarzanie będzie 

odbywa się na podstawie wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Dodatkowo informujemy, iż do ochrony naszej strony przed atakami i/lub innymi naruszeniami przepisów 

bezpieczeństwa logujemy się na strony weblogs serwera i używamy plików cookies, ściągniętych od 

użytkowników witryny 

Dokładamy najwyższej staranności, aby nasze systemy informatyczne były stabilne i dane użytkowników 

bezpieczne. Przetwarzamy dane użytkowników w systemach informatycznych, które znajdują się wewnątrz 

EU/EEA. Circle K jest firmą globalną a oferty pracy są publikowane na stronie Circle K's Career Opportunities Site. 

Stanowisko, którym jesteś zainteresowany lub na które aplikowałeś, zostanie przeanalizowane w kraju, gdzie 

znajduje się wybrane miejsce pracy.  

Nie sprzedajemy jakichkolwiek danych zgromadzonych o użytkownikach, ale korzystamy z usług 
podwykonawców obsługujących system informatyczny, którzy mają dostęp do danych użytkowników. Tym 
niemniej dostęp ten jest wyłącznie do celów, dla których dane te zostały zebrane, co zostało opisane powyżej. 

Może samodzielnie zaktualizować/ usunąć swój profil kandydata i/lub profil aplikacji, logując się do systemu 

Workday i przechodząc do swojego profilu kandydata i/ lub historii aplikacji. 

Dana są zebrane i przetwarzane w ramach procesu rekrutacji. 

Dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie, dzięki czemu będziesz mógł je kontrolować. Dane oznaczone znakiem 

"*" są obowiązkowe, jeśli chcesz ubiegać się o stanowisko. 

Dane osobowe: imię i nazwisko*, adres e-mail*, telefon*, adres, własna strona internetowa, płeć, data 

urodzenia, zdjęcie i dodatkowe komentarze. Także wcześniejsze zatrudnienia, edukacja, projekty, kursy, 

doświadczenie managerskie, certyfikaty, umiejętności językowe, dyspozycyjność, prawo jazdy, wiedza 

informatyczna lub inne informacje, które podajesz w swoim CV 

Dodatkowe pliki: CV w formacie plików*, list motywacyjny i wszelkie inne załączniki, które możesz dodać i 
przesłać. 

Wygenerowane dane w trakcie procesu rekrutacji: Oceny kompetencji, szkolenia kandydatów, ranking 

kandydatów, komentarze rekruterów. 

Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacyjnym: Możemy korzystać z zewnętrznych firm w celu 

oceny kandydatów w ramach naszego procesu rekrutacji. W związku z tym mogą otrzymać podstawowe 

informacje o kandydacie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aby zaprosić kandydata do 

etapu rekrutacji i zbudować plany rozwoju w przypadku zatrudnienia kandydata. Wynik jest przenoszony z 

powrotem do Circle K w celu przetwarzania wewnętrznego.  

W ramach procesu rekrutacji możemy zaangażować analitykę sztucznej inteligencji do oceny kandydatów. Taka 

analiza będzie wykorzystywana tylko wtedy, gdy kandydat wyrazi na to zgodę. 

Co to są weblogi? 

Weblogs to zapisy żądań użytkownika, wysyłane przez przeglądarkę do serwera.  Zapis logowania zazwyczaj 

zawiera informacje o obecnie używanej przeglądarce, o systemie operacyjnym, o adresie IP oraz o 

wyszukiwanych informacjach (na przykład ta strona), wraz z godziną i datą. 



Używamy informacji z webloga do celów analitycznych i dla zabezpieczenia serwera i serwisu internetowego. 
Logowania są przechowywane przez 14 dni, a po upływie tego terminu zostają wykreślone. 

Co to są "pliki cookie"? 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową (np. ms edge, Google 

Chrome, Firefox lub Safari) na komputerze lub telefonie komórkowym. Umożliwiają one witrynom 

przechowywanie takich rzeczy jak preferencje użytkownika. Możesz myśleć o plikach cookie jako o zapewnieniu 

"pamięci" dla strony internetowej, umożliwiając jej rozpoznanie użytkownika i odpowiednią reakcję. 

Jak wyłączyć pliki cookie? 

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowane przez przeglądarkę internetową (e.g. 
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox albo Safari) na komputerze użytkownika albo telefonie komórkowym. 
Pozwalają one serwisom internetowym przechować takie informacje jak na przykład preferencje użytkowników. 
Pliki cookies są pewnego rodzaju „pamięcią” dla serwisu internetowego, umożliwiającą rozpoznanie użytkownika 
i adekwatną odpowiedź. 

Część 3. Prawa autorskie i znaki towarowe 

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym tekst, projekt, układ, grafika, zdjęcia, format i inne elementy 

witryny są chronione prawami własności intelektualnej. 

Za wyjątkami niniejszym określonymi, użytkownik nie może modyfikować, kopiować, wykonywać reprodukcji, 

publikować, przesyłać, przenosić albo dystrybuować w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów z tego 

Serwisu Internetowego w tym kodu i/lub oprogramowania.  

Nie wolno pobierać żadnych materiałów ze Strony internetowej, nawet do osobistego, niekomercyjnego 

wykorzystania, z wyjątkiem własnego profilu, aplikacji, które zostały wysłane i/ lub opisów stanowiska pracy, 

które zostały udostępnione. 

Część 4. Ograniczenia dotyczące stosowania, zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie 

odpowiedzialności 

Strona internetowa oraz jej zawartość zostały stworzone do publikowania ofert pracy w firmie Circle K oraz 

przyjmowania aplikacji na te stanowiska. Możesz uzyskać dostęp do Strony internetowej wyłącznie dla tych celów 

(dostęp do wolnych stanowisk i/lub ubieganie się o nie). 

Firma Circle K nie ponosi odpowiedzialności za publikację niepełnych lub niewłaściwych informacji, pomimo 

ciągłej aktualizacji Strony internetowej, w tym publikację ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy i związanych z 

nim szczegółów. 

Zawartość Strony internetowej dostarcza dane dostępne i aktualne na dany moment. Firma Circle K nie 

gwarantuje jednak, że Strona internetowa będzie funkcjonowała nieprzerwanie lub bezbłędnie. Circle K zastrzega 

sobie prawo do rewidowania Strony internetowej oraz cofnięcia dostępu do Strony internetowej, albo jego 

części, w każdym momencie. 

W odniesieniu do treści Strony internetowej w zakresie jej dostępności, dokładności, wiarygodności, nie istnieje 
żadnego rodzaju gwarancja, wyraźna lub dorozumiana, w tym, lecz bez ograniczenia do, gwarancji z tytułu lub 
nienaruszenia przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Circle K nie gwarantuje dokładności 
i kompletności materiałów lub wiarygodności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji 
wyświetlanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony internetowej. Przyjmujesz do wiadomości, że 
opieranie się na tych opiniach, poradach, oświadczeniach, memorandach lub informacjach czynisz wyłącznie na 
swoje ryzyko. Circle K zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do naprawy błędów lub omyłek w 
jakimkolwiek zakresie Strony internetowej. Circle K może dokonywać również innych zmian na Stronie 
internetowej dotyczących materiałów, programu, produktu, usług lub ceny (jeśli mają zastosowanie) w 
dowolnym czasie i bez obowiązku powiadomienia. 



W przypadku, gdy wyłączenie domniemanych gwarancji nie będzie dozwolone przez lokalną jurysdykcję, 
odpowiedzialność firmy Circle K będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, firma Circle K, spółki powiązane, oddziały, klienci, partnerzy i ich pracownicy, jak również 
kontrahenci, dostawcy, nabywców, następcy prawni, ubezpieczyciele i agenci w żadnym przypadku nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub następcze szkody, 
utracone zyski lub przerwanie działalności wynikające z dostępu do lub wykorzystania lub niemożności dostępu 
do lub korzystania ze Strony internetowej lub z linków do Strony internetowej, nawet jeśli firma Circle K została 
wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. 

Użytkownik wyraża zgodę, by zabezpieczać i chronić firmę Circle K, jej podmioty powiązane, klientów, partnerów 
i ich pracowników, kontrahentów, dostawców, nabywców, ubezpieczycieli i agentów oraz następców prawnych 
oraz ponieść koszty wynikające z roszczeń, szkód, strat lub inne zobowiązania, które są następstwem dostępu i 
/lub korzystania ze Strony internetowej, z naruszeniem tych warunków i zasad lub z naruszeniem prawa. 

Staramy się aktualizować informacje na tej stronie, ale nie zawsze tak jest.  Nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za niedokładne lub nieaktualne informacje znalezione na tej stronie, w tym między innymi za 

oferty pracy. 

Możemy okresowo aktualizować te zasady. Dla odwiedzających nasze strony internetowe, zaktualizowana 

polityka będzie zawsze dostępna na stronie internetowej. 

 


