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Informacja o ochronie danych osobowych dotyczących pracowników z polecenia 
 
Ochrona Państwa danych jest dla Corning bardzo ważna. Niniejsza informacja (zwana dalej „Informacją o 
ochronie danych”) ma na celu poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, 
przetwarzane i wykorzystywane w przypadku, gdy obecny pracownik Corning poleci Państwa do pracy w 
Corning.Informacje te będą dalej zwane łącznie „Danymi osobowymi poleconej osoby”. 
 
Jednostki Corning będą postępować z Danymi osobowymi poleconej osoby w sposób zgodny z Globalną polityką 
ochrony danych osobowych Corning (zwaną dalej „Polityką”), która została sporządzona zgodnie z zasadami 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 („RODO”) i zgodnie z lokalnymi przepisami 
obowiązującymi w miejscu, w którym Dane osobowe poleconej osoby są przetwarzane. W przypadku, gdy prawo 
lokalne wymaga mniejszego stopnia ochrony niż ten ustanowiony przez Politykę, Corning wciąż będzie obchodzić 
się z Danymi osobowymi poleconej osoby w sposób opisany w Polityce, dostępnej pod adresem: 
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy.html. 
 
Gromadzenie i wykorzystanie danych 
 
Wszelkie Dane osobowe polecanych osób przedkładane przez pracowników Corning są ostatecznie 
gromadzone przez spółkę Corning Incorporated z siedzibą w Corning, w stanie Nowy Jork, w USA. Dane 
osobowe poleconych osób są również udostępniane odpowiedniej jednostce Corning w kraju, w którym 
została ona polecona do pracy. Zarówno Corning Incorporated, jak i odpowiednia jednostka Corning (zwani 
dalej łącznie „Corning”) działają jako współadministratorzy danych osobowych2 w odniesieniu do Państwa 
danych z podania o pracę. 
 
Corning przetwarza Dane osobowe poleconych osób w oparciu o swoje uzasadnione interesy jako 
organizacja rekrutująca wykwalifikowanych pracowników odpowiednich dla oferowanych stanowisk 
pracy. 
 

a. Jakiego rodzaju informacje przetwarzamy? 
 

Niniejsza Informacja o ochronie danych obejmuje Państwa dane osobowe oraz dane osobowe 
poleconych osób, takie jak: 

• imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje kontaktowe; oraz  
• Informacje zawarte w Państwa życiorysie lub CV, takie jak: doświadczenie zawodowe, 
wykształcenie, nagrody i certyfikaty.  
 
Corning nie chce otrzymywać, a Państwo nie powinni podawać informacji poufnych, stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa czy objętych ochroną patentową, które mogli Państwo otrzymać od 
poprzednich pracodawców. 

 
b. W jakich celach wykorzystane będą Dane osobowe poleconej osoby? 

 
Dane osobowe poleconej osoby przekazane do Corning będą wykorzystywane do skontaktowania 
się z Państwem i zaproszenia Państwa do ubiegania się o wolne stanowisko pracy w Corning, na 
jakie zostali Państwo poleceni.Jeśli postanowią Państwo ubiegać się o to stanowisko, do bieżącego 
przetwarzania Państwa danych osobowych w Corning zastosowanie będzie mieć oddzielna 
Informacja o ochronie danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę.  
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c. Państwa wybór 
 

Jeśli postanowią Państwo ubiegać się o polecone stanowisko w Corning i wolą Państwo, aby Dane 
osobowe poleconej osoby zostały usunięte, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres 
GlobalRecA@corning.com z prośbą o usunięcie ich. Dane zostaną usunięte tak szybko, jak to 
będzie możliwe po otrzymaniu Państwa wiadomości. 

 
Ujawnianie informacji 
 

a. Kto ma dostęp do Danych osobowych poleconej osoby? 
 

Do Danych osobowych poleconej osoby dostęp mają administratorzy systemu podań o pracę 
Corning, w tym członkowie Działu Kadr Corning, Działu IT Corning (jedynie na potrzeby 
utrzymania bazy) oraz wybrani pracownicy naszych zewnętrznych usługodawców, którzy 
zarządzają aplikacjami do rekrutacji Corning.  

 
b. Co się dzieje, kiedy do Danych osobowych poleconej osoby dostęp ma odbiorca znajdujący się w 

innym obszarze prawnym? 
 

Corning jest organizacją globalną, której przedsiębiorstwa, osoby prawne, systemy IT, struktury 
zarządzania i procesy mają charakter międzynarodowy. Niektóre jednostki Corning znajdują się 
poza Unią Europejską. Przesyłanie Danych osobowych poleconej osoby będzie wykonywane 
zgodnie zWiążącymi regułami korporacyjnymi Grupy Corning. 
 
Usługodawcy Corning mogą również znajdować się w obszarach prawnych, które nie zapewniają 
odpowiedniego poziomu ochrony zgodnego ze standardami UE. W takich przypadkach Corning 
zabezpieczy przesłanie Danych osobowych osoby poleconej za pośrednictwem odpowiednich 
postanowień umownych, takich jak Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, za 
pomocą certyfikacji Privacy Shield w odniesieniu do przesyłania danych do USA, jeśli można ją 
zastosować, lub wiążących reguł korporacyjnych dla Przetwarzających. Użytkownik może zwrócić 
się z wnioskiem o otrzymanie kopii tych dokumentów, składając go w biurze ds. prywatności 
Corning (szczegółowe informacje w poniższym rozdziale „Kontakt”). 
 
Ponadto Corning nie przekaże żadnych Danych osobowych poleconej osoby żadnym osobom 
trzecim innym niż wskazane powyżej bez Państwa wyraźnej uprzedniej zgody.  

 
Przechowywanie danych 
 
Dane osobowe osoby poleconej będą przechowywane zgodnie z miejscowymi przepisami, o ile nie 
zażądają Państwo ich wcześniejszego usunięcia. 

Państwa prawa 
 
Mają Państwo prawo dostępu do przekazanych przez siebie Danych osobowych osoby poleconej i do 
składania uzasadnionych żądań w zakresie korekty, zmiany bądź usunięcia błędnych informacji. Mogą 
Państwo również skorzystać ze swoich uprawnień do przenoszenia własnych danych osobowych lub do 
ograniczenia przetwarzania tychże danych.  
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Dodatkowo, za każdym razem, gdy Corning przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój 
uzasadniony interes, mogą Państwo – w dowolnym momencie – wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych, jeśli występują uzasadnione przyczyny wynikające z konkretnej sytuacji. 
 
Mogą Państwo skorzystać ze swoich wyżej wymienionych praw lub zadać dowolne pytanie dotyczące 
postępowania z Danymi osobowymi osoby poleconej, wysyłając żądanie na adres privacy@corning.com. 
 
Jeżeli podejrzewają Państwo, że Corning nie przestrzega obowiązujących zasad w zakresie ochrony 
danych, mają Państwo prawo złożyć zażalenie na ręce organu nadzoru.Ponadto w Corning BCR (konkretnie 
w art. 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 i załączniku 2) znajdą Państwo zasady ochrony danych osobowych obowiązujące 
w Corning i których realizacji mają Państwo prawo dochodzić jako beneficjenci zewnętrzni. Jeśli 
użytkownik poniesie jakiekolwiek szkody związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, 
przysługiwać mu będzie prawo do zadośćuczynienia lub (w stosownych okolicznościach) odszkodowania 
zasądzonego przez właściwy sąd lub organ nadzoru albo na podstawie decyzji podjętej zgodnie 
z wewnętrznym mechanizmem rozpatrywania skarg, obowiązującym w Corning (jeśli znajdzie 
zastosowanie). 
 
Kontakt 
 
Listę jednostek Corning wraz z ich danym kontaktowymi można znaleźć tutaj tutaj. 
 
Wszelkie pytania, skargi lub uwagi dotyczące ochrony Danych osobowych należy kierować do Biura ds. 
Ochrony Prywatności w Corning:  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000  

Privacy@corning.com  
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