
Program Seeds For The Future 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci 

prawach z tym związanych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Huawei Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa („Huawei”).  

Cel i podstawa przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z Twoim zgłoszeniem do programu 

edukacyjnego Seeds For The Future organizowanego przez Huawei („Program”).  Będziemy 

przetwarzać Twoje dane w celach selekcji uczestników Programu, którzy będą mieli dostęp do 

szkoleń oferowanych przez Huawei. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgoda. 

Przesyłając zgłoszenie do Programu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych. Przetwarzanie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

wzięcie udziału w rekrutacji. 

Jeżeli wyrazisz oddzielną zgodę, której okienko znajduje się na końcu formularza, będziemy 

również przetwarzać Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji do Programu.  

 

Zakres przetwarzanych danych  

Przetwarzamy następujące dane osobowe:  

 treść Twojego CV, tj. wszystkie dane, które tam zamieścisz, w tym najprawdopodobniej, 

imię i nazwisko, informacje na temat Twojego doświadczenia zawodowego oraz edukacji; 

 dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia edukacyjne np. wykaz średniej ocen, 

certyfikaty; 

 maksymalnie dwuminutowy film, zawierający prezentację Twojej osoby (opcjonalnie) – 

zgoda na odtwarzanie filmiku znajduję się na końcu dokumentu; 

 list motywacyjny. 

 

 

 



Źródło pozyskania danych 

Twoje dane osobowe są pozyskiwne bezpośrednio od Ciebie, kiedy aplikujesz do programu za 

pośrednictwem swojej uczelni lub przesyłając do nas zgłoszenie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych moga być uprawnione organy państwowe, podmioty z 

naszej grupy kapitalowej oraz inne podmioty, takie jak: dostawcy oprogramowania, podmioty 

świadczące wsparcie technologiczne oraz informatyczne, agencje marketingowe. 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do spółki Huawei znajdującej się w Chinach, czyli do 

kraju, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje Unii 

Europejskej.  

Hauwei zabezpieczył transfer Twoich danych wchodząc w wewnątrz grupową umowę regulującą 

przetwarzanie danych osobowych przez spółki Huawei. 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, o 

którym mowa w pkt. „Cel i podstawa przetwarzania” tzn. do końca trwania Programu. 

Prawa osób, których dane dotyczą  

W związku z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

 prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych.  

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, które nie wpłynie na legalność przetarzania przed 

wycofaniem zgody 

 

Pliki cookies 

Nasza strona internetowa https://seedsforthefuture.pl/ zbiera pliki cookies, potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki cookies są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. 

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie zbieranych przez stronę, sprawdź proszę ustawienia 

cookies w używanej przez Ciebie przeglądarce. 

 

 

https://seedsforthefuture.pl/


Kontakt 

W celu skontaktowania się z nami lub skorzystania z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt 

na adres e-mail: piotr.bednarski@huawei.com  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych dla naszej organizacji: 

Huawei DPO Office 

Hansaallee 205 

40549 Düsseldorf 

Germany 

 

Informujemy również o prawie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas 

Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Zgody 

☐Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Huawei Polska sp. z o.o. z przesłanego przeze 

mnie filmu dla celów rekrutacji poprzez przechowywanie i odtwarzanie w wewnętrznych 

jednostkach organizacyjnych na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji, w których biorę lub będę 

brał(a) udział jako kandydat(ka). 

☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Huawei Polska sp. z o.o. danych osobowych zawartych 

w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla 

celów prowadzenia przyszłych rekrutacji do programu Seeds For The Future. 

 

mailto:piotr.bednarski@huawei.com

