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Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności 
 

Firma Kelly Services, Inc. i jej podmioty zależne (określane dalej zbiorczo mianem „firma Kelly Services” 
lub „firma Kelly”) szanuje prywatność innych osób. Firma Kelly Services uznaje prawa osób, których dane 

osobowe gromadzimy, oraz wynikające z tego ciążące na niej zobowiązania. Firma Kelly Services 
przestrzega różnych międzynarodowych i lokalnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz opracowała własne procedury mające na celu zapewnienie zgodności z tymi regulacjami. 
 

Informacje przedstawione poniżej zawierają opis naszych zasad dotyczących ochrony prywatności, 

stanowiących uzupełnienie stosowanych przez nas praktyk w zakresie gromadzenia, przechowywania 

i używania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, aby wyrazić świadomą 

zgodę na gromadzenie, używanie i udostępnianie danych prywatnych przez firmę Kelly Services. Bez 

uzyskania wymaganych danych osobowych nie będziemy w stanie zapewnić Ci odpowiednich usług 

w związku z zatrudnieniem, znalezieniem pracy lub dopasowaniem odpowiedniego stanowiska bądź 

rozwiązaniami dotyczącymi zrządzania personelem udostępnianymi przez firmę Kelly Services.  

Gromadzone dane 

Aby firma Kelly mogła świadczyć usługi polegające na rekrutowaniu i przydzielaniu pracowników do 

potencjalnych zadań (oraz powiązane z tym usługi) oferowanych przez klientów i/lub bezpośrednio przez 

firmę Kelly, występować w roli pracodawcy lub zleceniodawcy osób zatrudnionych bądź 

zakontraktowanych przez firmę Kelly Services, a także świadczyć swoim klientom usługi związane 

z zarządzaniem kadrami, firma Kelly musi gromadzić pewne dane osobowe dotyczące kandydatów, 

pracowników, pracowników kontraktowych oraz byłych pracowników, w tym dane udostępniane przez te 

osoby. 

Rodzaje danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez firmę Kelly będą 

ograniczone do informacji umożliwiających dopasowanie kandydatów do potencjalnych stanowisk, 

zatrudnianie pracowników, oferowanie kandydatom stanowisk u klientów firmy, polecanie kandydatów 

klientom, świadczenie ogólnych usług pośrednictwa pracy, wykonywanie analiz danych dotyczących 

zatrudnienia lub w inny sposób niezbędnych do spełnienia innych wymagań wynikających z pełnienia 

funkcji pracodawcy, zleceniodawcy bądź agencji pośrednictwa pracy. Mogą do nich należeć następujące 

dane: 

 imię i nazwisko; 

 informacje kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail); 

 identyfikator użytkownika lub hasło bądź numer PIN w przypadku rejestracji w witrynach 

internetowych firmy Kelly; 

 numer identyfikacyjny pracownika; 

 data urodzenia: 

 numer i treść dokumentu prawa jazdy; 

 treść innych dokumentów potwierdzających tożsamość udostępnionych firmie Kelly w związku 

z aplikowaniem na stanowisko lub zatrudnieniem; 

 informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia; 

 informacje dotyczące umiejętności i doświadczenia zawodowego; 

 certyfikaty lub licencje zawodowe; 

 członkostwo w organizacjach zawodowych; 

 wszelkie inne informacje zawarte w życiorysie (CV) danej osoby; 

 obywatelstwo i status dotyczący pozwolenia na pracę; 

 informacje na temat niepełnosprawności i stanu zdrowia; 
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 informacje dotyczące bliskiej osoby, którą należy powiadomić w razie nagłego wypadku; 

 informacje pochodzące z publicznie dostępnych profili utworzonych na platformach mediów 

społecznościowych dotyczących zatrudnienia oraz internetowych tablicach ogłoszeniowych (jak 

LinkedIn, Monster lub Indeed) oraz związane z takimi profilami; 

 referencje; 

 informacje dotyczące zainteresowań zawodowych, preferencji oraz kwalifikacji. 

Ponadto w niektórych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kelly może 

wymagać podania innych rodzajów danych osobowych, które mogą być uważane w niektórych krajach za 

dane wrażliwe: 

 krajowy numer identyfikacyjny (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 informacje finansowe lub dane konta bankowego; 

 informacje podatkowe; 

 wyniki testów narkotykowych, zaświadczenia z rejestru skazanych oraz wyniki wywiadów 

środowiskowych; 

 informacje dotyczące wybranych świadczeń, potencjalnie związane również z ubezpieczeniem 

zdrowotnym i planem emerytalnym; 

 dane biometryczne; 

 informacje o światopoglądzie i związanej z nim działalności oraz członkostwu w związkach 

zawodowych; 

 informacje zawarte w aktach personalnych prowadzonych przez firmę Kelly, na przykład oceny 

wyników, sankcje dyscyplinarne oraz inne informacje dotyczące wynagrodzenia; 

 informacje dotyczące stanu zdrowia, łącznie z roszczeniami dotyczącymi schorzeń i wypadków 

związanych z pracą (np. roszczeniami odszkodowawczymi). 

W niektórych jurysdykcjach w celu spełnienia wymagań statutów, regulaminów i regulacji dotyczących 

równych szans zatrudnienia lub umożliwienia firmie Kelly Services w sporządzania zestawień danych na 

potrzeby zapewnienia równych szans zatrudnienia oraz sprawozdawczości możemy prosić o udzielenie 

informacji dotyczących płci, rasy / pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności lub statusu weterana. 

Udzielenie takich informacji będzie dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie wymagane 

prawnie, a ich nieudzielenie nie będzie miało wpływu na szanse zatrudnienia. 

Interakcje z witrynami internetowymi i aplikacjami na urządzenia przenośne firmy Kelly mogą również 

skutkować gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas następujących informacji: 

 dane geolokalizacyjne, 

 inne informacje podawane przez użytkownika, na przykład w ankietach, w ramach interakcji 

z naszymi profilami w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych mediów 

służących do kontaktowania się z firmą Kelly. 

Niektóre witryny internetowe firmy Kelly wymagają podania danych osobowych, na przykład podczas 

tworzenia profilu oraz danych logowania. Zamiast wpisywania danych osobowych niektóre z tych funkcji 

umożliwiają skorzystanie z narzędzi uwierzytelniających innych podmiotów, jak na przykład portalu 

Facebook, Twitter lub Google, do wypełnienia niektórych pól. Użycie opcji uwierzytelnienia 

udostępnianych przed media społecznościowe jest równoważne z udzieleniem zgody na podanie nam 

swoich danych osobowych i innych informacji dostępnych za pośrednictwem tych narzędzi. Te informacje 

mogą zostać włączone do profilu użytkownika. W odniesieniu do takich narzędzi zachęcamy do 

zapoznania się z zasadami ochrony prywatności odpowiedniego podmiotu oraz wszelkimi warunkami 

używania tych narzędzi. 
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Możemy używać danych osobowych, aby umożliwić Ci udział w bieżącym strumieniu wiadomości 

w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się w nim uczestniczyć, Twoja publiczna nazwa 

użytkownika może być wyświetlana przy Twoich wpisach w tych witrynach, w tym m.in. przy 

komentarzach, obrazach lub filmach.  

Możemy Ci udostępnić funkcje oferowane przez inne podmioty umożliwiające publikowanie treści na 

Twoich kontach w mediach społecznościowych. Wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem tej 

funkcji będą podlegały zasadom ochrony prywatności odpowiedniego podmiotu, nie zaś warunkom 

opisanym w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. 

Jak używamy informacji 

Firma Kelly będzie używała gromadzonych przez siebie informacji do prowadzenia rekrutacji, ocen 

i dopasowywania kandydatów do potencjalnych stanowisk lub zadań, oferowania kandydatom pracy 

u swoich klientów, polecenia kandydatów do zatrudnienia przez klientów, odpowiadania na zapytania lub 

wykonywania innych działań niezbędnych w związku z występowaniem firmy Kelly w roli pracodawcy 

bądź potencjalnego pracodawcy. Takie działania mogą na przykład obejmować świadczenie usług 

w zakresie zarządzania kadrami, przetwarzania płatności oraz wynagrodzeń i zarządzania nimi, 

zarządzanie świadczeniami, świadczenie usług w zakresie doradztwa, szkoleń sankcji dyscyplinarnych, 

zapewnianie zgodności z regulacjami dotyczący BHP wewnętrznymi zasadami firm klientów, zarządzanie 

korporacyjne, monitorowanie rozwoju kariery i wyników osiąganych przez pracowników oraz zarządzanie 

umowami pracowników. Ponadto możemy używać informacji do innych zgodnych z prawem celów, na 

przykład do przeprowadzania audytów, zapewniania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom lub 

chronieniu praw przysługujących firmie Kelly Services. 

Możemy również używać danych, aby kontaktować się z Tobą pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną, 

telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS, aby informować Cię o naszej firmie lub dostępnych 

stanowiskach zgodnych z podanymi przez Ciebie preferencjami, kwalifikacjami i/lub Twoim profilem. Taka 

komunikacja będzie pochodziła wyłącznie bezpośrednio z firmy Kelly Services (lub agentów 

występujących w jej imieniu). Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tej 

komunikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Twoje prawa i możliwości 

wyboru” poniżej. 

Firma Kelly może również używać gromadzonych informacji dotyczących Twojej osoby do prowadzenia 

analiz danych lub badań mających na celu ocenę populacji kandydatów, pracowników i pracowników 

kontraktowych, aby: 

 prowadzić rekrutację, dopasowywać kandydatów do stanowisk i prezentować im potencjalne 

możliwości zatrudnienia; 

 analizować trendy zatrudnienia i możliwości pracy; 

 oceniać trendy dotyczące siły roboczej związane z poszukiwanymi i dostępnymi umiejętnościami 

oraz doświadczeniem; 

 badać i wdrażać możliwości biznesowe oraz prowadzić dotyczące ich działania marketingowe; 

 analizować dystrybucję pracowników, planowanie sukcesji kadrowej oraz strukturę organizacyjną 

korporacji. 

Zanonimizowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób, nie podlegają pod niniejsze 

oświadczenie dotyczące ochrony prywatności.  

Gdy gromadzenie informacji odbywa się za pośrednictwem innych interakcji, takie informacje będą 

używane wyłącznie w połączeniu z tymi interakcjami, jeśli nie określono inaczej. 
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Firma Kelly Services będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do 

świadczenia zamówionych przez Ciebie usług, z wyjątkiem sytuacji, w których przechowywanie danych 

osobowych jest konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami lub innymi 

wymogami prawnymi bądź jest dozwolone do innych zgodnych z prawami celów, na przykład 

przeprowadzania audytów, zapewniania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom lub chronieniu praw 

przysługujących firmie Kelly Services. 

Komu możemy udostępniać informacje 

Firma Kelly Services nakłada na swoich pracowników, agentów i dostawców obowiązek utrzymania 

zaufania, które w nas pokładasz, przekazując nam swoje dane osobowe. Nie będziemy używać ani 

udostępniać tych informacji w sposób inny niż określono w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony 

prywatności. 

Aby skutecznie zarządzać Twoją rekrutacją i zatrudnieniem, Twoje dane mogą być udostępniane innym 

podmiotom firmy Kelly Services lub innym usługodawcom, którzy mogą uczestniczyć w procesach 

niezbędnych do świadczenia tych usług. Wszelka współpraca z innymi usługodawcami będzie regulowana 

przez stosowne wymagania wynikające z umowy z owym usługodawcą, zabraniające używania Twoich 

informacji do celów innych niż wyraźnie określone przez firmę Kelly oraz nakładające na usługodawcę 

obowiązek zapewnienia odpowiednich administracyjnych i technicznych zabezpieczeń, chroniących Twoje 

informacje przed niestosownym użycie, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób. 

Na ile to konieczne do świadczenia usług dotyczących zatrudnienia i innych, dotyczących procesu 

rekrutacji i zatrudniania, firma Kelly może udostępniać Twoje dane osobowe klientom oferującym 

potencjalne stanowiska lub szanse zatrudnienia, klientom poszukującym pracowników o umiejętnościach 

i kwalifikacjach zgodnych z Twoim profilem bądź firmie, do której skierowaliśmy Cię do pracy, w celu 

zintegrowania ich ze stosowanymi przez klientów procesami składania aplikacji i zatrudnienia oraz 

wyłącznie do celów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. 

W związku z globalną skalą działalności firmy Kelly udostępnianie Twoich informacji innym podmiotom 

firmy Kelly Services, jej usługodawcom i klientom może skutkować przesyłaniem Twoich danych poza 

Twój kraj zamieszkania, do innych krajów, których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą 

różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Niezależnie od docelowej lokalizacji 

informacji, firma Kelly będzie je nieprzerwanie chronić w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu 

dotyczącym ochrony prywatności oraz przestrzegać wszystkich stosownych przepisów w zakresie ochrony 

danych osobowych.  Firma Kelly pozostaje odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, które 

udostępniamy innym podmiotom w celu ich przetwarzania. 

W odniesieniu do osób zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub 

Szwajcarii, których dane będą przekazywane innym podmiotom spoza EOG lub Szwajcarii, firma Kelly 

dołoży należytych starań, by zapewnić ochronę tych danych zgodnie ze stosownymi wymogami 

prawnymi, na przykład przez zastosowanie umów wzorcowych zalecanych przez Unię Europejską (UE) 

lub, w odniesieniu do podmiotów zlokalizowanych w USA, stosowanie zapisów wymagających 

przestrzegania umowy Privacy Shield między UE i USA oraz innych podobnych porozumień. 

Twoje informacje mogą również być udostępniane odpowiednim instytucjom państwowym, jeśli firma 

Kelly będzie do tego zobowiązana przez przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym, lub 

zostanie do tego wezwana przez organy ochrony porządku publicznego bądź inne instytucje państwowe. 
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Pliki cookie i sygnalizatory sieci Web 

Wiele witryn internetowych firmy Kelly używa plików cookie w celu spersonalizowania środowiska ich 

użytkowników. Plik cookie to zestaw danych zapisywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym 
użytkownika i powiązany z informacjami o tym użytkowniku. Pliki cookie umożliwiają nam identyfikowanie 

takich urządzeń w przypadku powrotu do witryny internetowej, co pozwala nam zapewnić użytkownikowi 
sprawniejsze działanie naszych stron internetowych i większą wygodę korzystania z nich oraz pomaga 

nam w ich optymalizacji pod kątem użytkownika. W przeglądarce internetowej można wybrać ustawienie 

skutkujące wyświetlaniem powiadomień przed otrzymaniem pliku cookie, co umożliwia zdecydowanie, czy 
chcesz zaakceptować dany plik cookie. Można również wyłączyć opcję plików cookie w przeglądarce. 

W takiej sytuacji niektóre obszary witryn mogą jednak nie działań prawidłowo. Firma Kelly używa 
zarówno plików cookie identyfikacji sesji, jak trwałych. Plik cookie identyfikacji sesji to niewielki plik 

tekstowy, który wygasa po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie to niewielki plik tekstowy 
przechowywany przez dłuższy czas na dysku twardym komputera użytkownika. Można je usunąć, 

postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. 

 
Aby nieustająco doskonalić nasze usługi, gromadzimy czasami anonimowe informacje dotyczące 

odwiedzin w naszych witrynach internetowych. Do tego celu używamy tak zwanych sygnalizatorów sieci 
Web. Owe sygnalizatory nie mają dostępu do Twoich danych osobowych, lecz umożliwiają firmie Kelly 

rejestrowanie użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny internetowe. Takie anonimowe informacje 

są czasami określane mianem danych o sekwencji uruchamianych łączy. Firma Kelly Services lub jej 
kontrahenci mogą używać tych danych do analizowania trendów i statystyk umożliwiających świadczenie 

usług na jeszcze wyższym poziomie. Informacje, co zrobić, jeśli nie życzysz sobie, aby dane dotyczące 
Twoich działań w witrynie internetowej były używane w taki sposób, można znaleźć powyżej, w akapicie 

poświęconym plikom cookie. 

 
Zezwalamy innym podmiotom, w tym firmom takim jak AddThis, na gromadzenie pewnych anonimowych 

informacji podczas odwiedzin użytkowników w naszych witrynach internetowych. Owe przedsiębiorstwa 
mogą używać danych nieumożliwiających identyfikacji użytkowników tych i innych witryn internetowych, 

gromadzonych podczas odwiedzin w tych witrynach, do dostarczania użytkownikom reklam towarów 
i usług mogących ich interesować. Do gromadzenia takich informacji firmy używają zazwyczaj plików 

cookie lub sygnalizatorów sieci Web innych podmiotów.  

 
Łącza: w odniesieniu do łączy do witryn internetowych innych organizacji firma Kelly nie ponosi 

odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez te organizacje ani za treść 

takich witryn/ Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z owych witryn internetowych oraz 

obowiązującymi w nich zasadami ochrony prywatności. 

Twoje prawa i możliwości wyboru 

Zakres danych osobowych, które musisz podać, zamawiając nasze usługi, ogranicza się do informacji 

niezbędnych do świadczenia owych usług. Możemy od czasu do czasu używać Twoich danych 

kontaktowych, aby wysyłać Ci pocztą elektroniczną najnowsze wiadomości o promocjach lub usługach 

istotnych dla Twoich interakcji z firmą Kelly Services, na przykład ofertach pracy w naszej bazie danych, 

spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Każde powiadomienie będzie zawierało instrukcje dotyczące 

rezygnacji z otrzymywania podobnych wiadomości z zarejestrowanych usług lub zasobów. Gdy będziemy 

prosić Cię o podanie danych osobowych, umożliwimy Ci również wybranie, jaki rodzaj komunikacji chcesz 

otrzymywać. W przypadku rezygnacji z jakiegoś rodzaju komunikacji Twoje preferencje zostaną 

automatycznie zapisane w bazie danych. Jeśli Twoje interakcje z firmą Kelly Services będą skutkować 

rejestracją w wielu usługach lub zasobach, każda z tych usług lub zasobów może wymagać osobnej 

rezygnacji. 
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Masz również prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, wycofać zgodę na ich używanie 

i przetwarzanie oraz zażądać skorygowania nieścisłości bądź usunięcia swoich danych osobowych 

przechowywanych przez firmę Kelly Services, zgodnie z wynikającymi ze stosownych przepisów prawa 

zobowiązań firmy Kelly w zakresie przechowywania Twoich danych. Firma Kelly może ograniczyć zakres 

lub odmówić realizacji żądań dostępu bądź żądać uzasadnionych opłat za umożliwienie dostępu do 

danych, z wyjątkiem sytuacji zabronionych przez stosowne przepisy prawa. 

Ponieważ takie informacje są niezbędne do prowadzenia rekrutacji oraz świadczenia usług w zakresie 

zatrudnienia przez firmę Kelly, wszelkie żądania dotyczące wycofania zgodny na przetwarzanie danych lub 

żądania ich usunięcia mogą skutkować uniemożliwieniem firmie Kelly dalszego świadczenia owych usług.  

Ochrona Twoich informacji 

Firma Kelly podejmuje starania, by chronić Twoje dane osobowe. Regularnie zapoznajemy się 

z najnowszymi standardami branżowymi w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz aktualizujemy nasze 

praktyki dotyczące praktyk związanych z fizycznymi, technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczeniami, 

aby ustalić optymalne metody chronienia Twoich danych osobowych przed utratą, nadużyciem, 

modyfikacjami, dostępem ze strony osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub ujawnieniem. 

Porozumienie Privacy Shield 

Aby zapewnić, że przesyłanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii 

do USA przebiega w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem, firma Kelly przystąpiła do 

programu Privacy Shield prowadzonego na mocy porozumienia między UE i USA oraz amerykańsko-

szwajcarskiej struktury ramowej Privacy Shield (nazywanych zbiorczo „programem Privacy Shield”) 

i przestrzega określonych w nich zasad. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszego 

dokumentu a zasadami programu Privacy Shield pierwszeństwo mają zasady programu Privacy Shield.  

Jako uczestnik tych programów firma Kelly co roku potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania 

zasad porozumienia Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich danych otrzymanych z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i podlegających tych zasadom, a także podleganie jurysdykcji 

i rozstrzygnięciom Federalnej Komisji Handlu (FTC) Stanów Zjednoczonych. Dodatkowe informacje 

dotyczące programu Safe Harbor oraz nasz certyfikat uczestnictwa w nim są dostępne pod 

adresem https://www.privacyshield.gov/. 

Firma Kelly umożliwia osobom fizycznym dochodzenia roszczeń lub składania zapytań bezpośrednio 

w firmie drogą elektroniczną (na adres privacy@kellyservices.com) lub innymi metodami opisanymi 

w części zatytułowanej „Kontakt z firmą Kelly”. 

W przypadku sporów, których bezpośrednie rozwiązanie z udziałem firmy Kelly nie jest możliwe, firma 

Kelly Services zgadza się na bezpłatne udostępnienie danych niezależnym organom arbitrażowym 

wyznaczonym do rozpatrywania skarg dotyczących ochrony prywatności składanych przez obywateli 

krajów EOG lub Szwajcarii.  

 W sprawie zapytań lub skarg dotyczących danych związanych z zarządzaniem kadrami firma Kelly 

Services będzie współpracowała z europejskimi instytucjami ds. ochrony danych osobowych oraz 

szwajcarskim federalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych (określanych zbiorczo 

mianem „instytucji ds. ochrony danych osobowych”) w celu przeprowadzenia dochodzenia oraz 

rozstrzygnięcia skarg wnoszonych na mocy porozumienia Privacy Shield, w tym realizowania 

zaleceń wydawanych przez instytucje ds. ochrony danych osobowych (jak opisano w zasadach 

porozumienia Privacy Shield. Osoby fizyczne mogą kontaktować się bezpośrednio z instytucjami 

ds. ochrony danych osobowych w celu uzyskania rozstrzygnięcia sporu. 

https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@kellyservices.com
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 W sprawie zapytań lub skarg dotyczących danych niezwiązanych z zarządzaniem kadrami firma 

Kelly Services ustanowiła mechanizm niezależnej ochrony prawnej w ramach Międzynarodowego 

Centrum Rozstrzygania Sporów, będącego międzynarodowym działem Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Arbitrażu (ICDR/AAA). Dane kontaktowe ICDR/AAA można znaleźć pod adresem 

http://go.adr.org/privacyshield.html.  

Jak opisano w zasadach porozumienia Privacy Shield opcja wiążącego arbitrażu zostanie udostępniona 

w celu rozstrzygnięcia sporów nierozwiązanych innymi środkami. 

Aktualizacje niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności 

Firma Kelly może okresowo aktualizować niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności, dlatego 

zalecamy częste przeglądanie tego tekstu. Jeśli wprowadzimy zmiany w oświadczeniu dotyczącym 

ochrony prywatności, opublikujemy jego zmienioną wersję w tym miejscu wraz z uaktualnioną datą 

wersji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności, możemy 

również poinformować Cię o ich planowanym wprowadzeniu w inny sposób, w tym m.in. pocztą 

elektroniczną lub przez umieszczenie obwieszczenia w naszej witrynie internetowej. 

Kontakt z firmą Kelly 

W razie wszelkich pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony 

prywatności, jeśli chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy stosownych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych lub jeśli uważasz, że firma Kelly naruszyła zapisy niniejszego 

oświadczenia, skontaktuj się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem 

privacy@kellyservices.com. Ponadto osoby fizyczne mogą skontaktować się z firmą Kelly Services w USA 

pod adresem: 

Kelly Services, Inc. 

ATTN: Privacy Officer 

999 W. Big Beaver Road 

Troy, MI 48084 

 

Lub na terenie EOG bądź Szwajcarii pod adresem: 

Kelly Services Management Sàrl 

ATTN: Privacy Officer 

Av. Edouard-Dubois 20 

PO Box 48 

2006 Neuchâtel 

Szwajcaria 
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