AECOM Global

Oświadczenie o prywatności globalnej
1.

L1-007-PL5

Cel i zakres

W regularnym prowadzeniu biznesu AECOM, jego filie i oddziały (łącznie nazywane „AECOM”) pozyskują dane
osobowe dotyczące interakcji i komunikacji z potencjalnymi, obecnymi oraz byłymi kandydatami do pracy,
absolwentami, sieciami talentów, klientami, sprzedawcami, wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi
stronami trzecimi. AECOM traktuje swoje zobowiązania do ochrony takich danych osobowych poważnie. Na
potwierdzenie swojego zobowiązania do ochrony danych osobowych AECOM ustanowił niniejsze Oświadczenie o
prywatności globalnej („Oświadczenie o prywatności”) dotyczące tego, w jaki sposób AECOM zbiera,
wykorzystuje, przetwarza i przechowuje Państwa Dane Osobowe.
AECOM będzie przetwarzał Państwa Danych Osobowych tylko w zgodzie z niniejszym Oświadczeniem o
prywatności, chyba że stosowne prawo będzie wymagało inaczej. Organizacja podejmuje kroki, aby zapewnić, że
Dane Osobowe zebrane na Państwa temat są adekwatne, odpowiednie, nie są zbyt obszerne oraz są
przetwarzane dla ograniczonych celów.
Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie obejmuje danych zagregowanych, danych przedstawionych
anonimowo lub danych, dla których uniemożliwiono identyfikację. Dane zagregowane odnoszą się do grupy lub
kategorii osób, dla których usunięto tożsamość tych osób. Dane są przedstawiane anonimowo wtedy, gdy nie jest
możliwe zidentyfikowanie osób. Dane, dla których uniemożliwiono identyfikację, to dane, z których usunięto
elementy umożliwiające identyfikację, i nie jest możliwe wystarczające zidentyfikowanie, odniesienie się, opisanie,
skojarzenie lub powiązanie – bezpośrednio lub pośrednio – z konkretną osobą.
Nie są Państwo zobowiązani do przedstawienia Danych Osobowych AECOM. Jednakże, jeśli nie przedstawią
Państwo tych danych, AECOM może nie być w stanie świadczyć na Państwa rzecz wymaganych usług.
Od czasu od czasu możliwa jest korekta niniejszego Oświadczenia o prywatności, a gdy to się stanie,
zaktualizujemy niżej wymienioną datę aktualizacji. Jeżeli wprowadzimy zmiany materialne do tego Oświadczenia
o prywatności, powiadomimy Państwa e-mailem lub poprzez opublikowanie powiadomienia na naszej stronie
internetowej. Zachęcamy do powtórnego zapoznania się z tym Oświadczeniem o prywatności, aby być na
bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

2.

Rodzaj zbieranych danych oraz cel ich zbierania

Poniższa tabela przedstawia przegląd Danych Osobowych, które zbiera AECOM do niżej opisanych celów.
Dane Osobowe

Cel

Pełne nazwisko, numer a.
telefonu, adres, adres email
b.

c.
d.
e.
f.

Komunikacja z absolwentami, sieciami talentów, kandydatami, klientami,
sprzedawcami, wykonawcami, podwykonawcami i innymi stronami trzecimi w
odniesieniu do możliwości zatrudnienia w AECOM, projektów i operacji
biznesowych.
Przeprowadzenie wstępnego sprawdzenia, weryfikacji w celu zapewnienia
należytej staranności pod kątem prawnym, przeciwdziałania korupcji, jakości,
weryfikacji podstawowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy dla kandydatów, sprzedawców, wykonawców i podwykonawców.
Weryfikacja tożsamości osób.
Rejestr czasu pracy oraz karty pracy dla wykonawców i podwykonawców.
Komunikacja z klientami, sprzedawcami, wykonawcami, podwykonawcami i
innymi stronami trzecimi, dotycząca reagowania na incydenty.
Administrowanie bezpieczeństwem i ochroną pracowników, zasobów i miejsc
pracy AECOM.
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Dane Osobowe

Cel

Status stosunku
a.
biznesowego (np. gość,
b.
sprzedawca,
c.
wykonawca,
podwykonawca)

Zapewnienie dostępu do prawidłowych obszarów przyznane jest dla personelu
klienta, sprzedawców, wykonawców i podwykonawców.
Identyfikacja przyczyn fizycznego wejścia na teren oraz ochrona.
Rejestrowanie czasu pracy/kart pracy dla wykonawców i podwykonawców.

Kontakt
awaryjny/Nazwisko
krewnego i numer
telefonu

a.

Kontakt awaryjny wykorzystywany w przypadku wykonawców i
podwykonawców.

Data urodzenia,
narodowość,
obywatelstwo, kraj
urodzenia

a.

Administrowanie weryfikacją uprawnień do pracy.
Administrowanie odrzuconymi stronami, screeningiem prawnym dotyczącym
należytej staranności/przeciwdziałaniu korupcji, oraz jakości, standardowej
weryfikacji bezpieczeństwa i higieny pracy dla sprzedawców, wykonawców i
podwykonawców.

Płeć

a.

Wymagania dotyczące raportowania o różnorodności i równości.

Rządowy numer
identyfikacyjny / numer
paszportu / stanowy
dowód osobisty

a.

Cele związane z księgowością/podatkiem rządowym oraz audyt działalności
dla sprzedawców, wykonawców i podwykonawców.
Prowadzenie kontroli przydatności do pracy dla sprzedawców, wykonawców i
podwykonawców.
Weryfikacja tożsamości osób.

Nazwa użytkownika /
unikalny identyfikator i
hasło

a.

Medyczne (np.
zaświadczenie
lekarskie)

a.

Numer polisy
ubezpieczeniowej

a.

Administrowanie standardowymi kontrolami jakości sprzedawców,
wykonawców i podwykonawców.

Informacje bankowe, w
tym numer
identyfikacyjny banku i
numer rachunku

a.

Wynagrodzenie za usługi sprzedawców, wykonawców i podwykonawców.
Administrowanie odrzuconymi stronami, weryfikacji prawnej związanej
dochowaniem należytej staranności/przeciwdziałaniu korupcji dla
sprzedawców, wykonawców lub podwykonawców.

Umiejętności na
stanowisku / Historia
zawodowa / Historia
szkoleń i certyfikacji /
Referencje / Wywiad
środowiskowy

a.
b.

Skanowanie odcisków
palców, zdjęcie

a.

W celu identyfikacyjni na potrzeby fizycznego dostępu do terenu oraz
zabezpieczenia konkretnych lokalizacji i terenów robót projektu.

Pochodzenie etniczne,
orientacja seksualna,
zdrowie oraz religia i
wyznanie

a.

Administrowanie monitoringiem równych szans.

b.

b.
c.
b.

b.
c.

b.

c.

Dostęp do systemu i uwierzytelnienie.
Administrowanie bezpieczeństwem i ochrona systemów AECOM na potrzeby
rejestrowania i monitorowania aktywności sieci dla identyfikowania,
przewidywania i zapobiegania złośliwej działalności lub wyciekowi informacji z
sieci AECOM i zasobów komputerowych.
Wymagane przez przepisy BHP monitorowanie stanu zdrowia i zdolności to
wykonywania danej pracy i związane z tym ograniczenia.
Dokonywanie odpowiednich korekt ze względu na niepełnosprawność.
Raportowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem miejsca pracy.

Administrowanie kwalifikacjami do pracy przed zatrudnieniem.
Administrowanie jakością, kontrole i oceny bezpieczeństwa i zgodności w celu
zakwalifikowania wykonawców trzecich do realizacji robót zgodnie ze
stosownymi standardami jakości, takimi jak ISO 9001 i NQA-1, w tym
wykorzystanie osób, od których wymagane jest posiadanie konkretnych
kwalifikacji lub certyfikatów.
Zarządzanie biznesami AECOM i działalnością związaną z projektami.
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3.

W jaki sposób zbieramy dane?

Stosujemy różne metody zbierania danych od Was i o Was:
a.

Interakcje bezpośrednie: przekazują nam Państwo Dane Osobowe w momencie skontaktowania się z
nami poprzez profile kandydatów, poprzez wywiady, lub odpowiadając na kwestionariusze, ogłoszenia o
prace, projekty, oferty, poprzez kwestionariusze jakości i zgodności, propozycje i inne rodzaje dokumentów.
Obejmuje to informacje przekazywane podczas składania CV/życiorysu lub danych kontaktowych przez
naszą stronę internetową, e-mail oraz za pośrednictwem naszych absolwentów lub sieci talentów.

b.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła: AECOM może pozyskać informacje o Państwu od
przedstawiciela Państwa firmy (jeżeli podzlecamy usługi), z dostępnych publicznie zasobów on-line,
dostawców danych z wywiadów środowiskowych, kontroli kartoteki kryminalnej, oraz przeszłych lub
aktualnych referencji, które przekazali nam Państwo. Organizacja będzie szukać informacji od stron trzecich
tylko, gdy zaoferowano pracę lub szansę biznesową, i poinformuje Państwa lub przedstawiciela Państwa
firmy, że podjęła takie działania.

Nie podejmujemy decyzji automatycznie i nie profilujemy Danych Osobowych lub Wrażliwych Danych
Osobowych.

4.

Podstawa prawna dla przetwarzania

Aby AECOM mógł przetwarzać Dane Osobowe musimy mieć do tego prawną podstawę, wobec czego należy
stosować co najmniej jedno z poniższych podejść:
a.

Zgoda: osoba musi dać nam jasną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, tylko do konkretnych
celów.

b.

Kontrakt: przetwarzanie jest konieczne na potrzeby kontraktu, który AECOM zawarł z osobą lub ze względu
na to, że zwróciliśmy się do osoby o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem kontraktu.

c.

Zobowiązanie prawne: przetwarzanie jest konieczne, aby AECOM działał zgodnie z prawem.

d.

Żywotny interes: przetwarzanie jest konieczne dla ochrony czyjegoś życia.

e.

Zadanie publiczne: przetwarzanie jest konieczne dla AECOM na potrzeby zadania realizowanego w
interesie publicznym lub dla naszych funkcji oficjalnych, a zadanie lub funkcja mają jasną podstawę prawną.

f.

Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest konieczne na potrzeby uzasadnionych interesów realizowanych
przez AECOM lub przez stronę trzecią, poza przypadkami, w których nad takimi interesami przeważają
interesy lub prawa i wolności fundamentalne dotyczące przedmiotu danych, który wymaga ochrony danych
osobowych, a przedmiotem danych jest dziecko.

O ile nie będzie to wymagane inaczej stosownym prawem ochrony danych, AECOM polega na uzasadnionych
interesach dla przetwarzania Danych Osobowych podczas procesu rekrutacji, tworzenia kontraktowych relacji
biznesowych oraz działania w zgodzie z wymaganiami prawnymi. Tam, gdzie AECOM polega na uzasadnionych
interesach dla przetwarzania Danych Osobowych, brano pod uwagę fakt, czy nad tymi interesami przeważają
prawa i wolności osób podlegających wpływowi tej potrzeby.
AECOM przestrzega poniższych wytycznych dla zapewnienia, że zbieranie Danych Osobowych jest uczciwe i
zgodne z prawem. W szczególności AECOM:
a.

Zbiera tylko takie Dane Osobowe, jakie są wymagane prawem lub potrzebne dla racjonalnych i
uzasadnionych celów biznesowych.

b.

Zbiera Dane Osobowe w sposób, który nie jest podstępny.

c.

Tam, gdzie jest to stosowne, informuje osoby, których Dane Osobowe są wymagane, co jest fakultatywne w
czasie tego zbierania.

d.

Zbiera Dane Osobowe od osób zgodnie z miejscowymi wymaganiami prawnymi.

AECOM może wymagać zbierania Wrażliwych Danych Osobowych. Tam, gdzie wymaga tego prawo miejscowe,
takie Dane Osobowe będą przetwarzane za zgodą. Tam, gdzie wymaga tego stosowane prawo miejscowe,
wymagane jest wyrażenie zgody na przenoszenie lub wykorzystanie Wrażliwych Danych Osobowych.
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Należy zauważyć, że obecnie nie odpowiadamy na, ani nie honorujemy mechanizmu „nie śledzić”, zwanego także
jako DNT, sygnałów lub podobnych mechanizmów przekazywanych przez przeglądarki internetowe.

5.

Wykorzystywanie i przechowywanie

AECOM wykorzystuje, przechowuje, zachowuje i w inny sposób przetwarza Dane Osobowe tylko dla
uzasadnionych celów biznesowych oraz tylko tak, jak jest to wymagane dla celów biznesowych lub jak
upoważniono.
AECOM nie przekazuje Danych Osobowych stronom trzecim do bezpośrednich celów marketingowych, ani nie
sprzedaje Danych Osobowych. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie zgodne z wymaganiami
kontraktowymi, regulacjami oraz prawem miejscowym.
AECOM przechowuje i niszczy Dane Osobowe w oparciu o polityki i procedury zachowywania danych AECOM.
AECOM zachowuje dane tak długo, jak służą one celowi przetwarzania, dla którego zostały pozyskane lub na
dłuższy czas za upoważnieniem.
Dane Osobowe kandydata na stanowisko mogą być przetwarzane i przechowywane w związku z wymaganiami
imigracyjnymi jako część procesu ponownego zatrudnienia, w tym przekazywania danych radcom prawnym i
ciałom rządowym. Długość czasu przechowywania danych będzie wynikać z praw odnoszących się do tych
wymagań.

6.

Prawo do prywatności danych

Tam, gdzie jest to dopuszczone lub wymagane stosownym prawem, AECOM rozciąga na Państwa pewne prawa
do prywatności danych.
Należy zauważyć, że możemy nie być w stanie przekazać Państwu dostępu do Państwa Danych Osobowych w
przypadku, gdy zniszczyliśmy, usunęliśmy lub zanonimizowaliśmy dane, gdy nie jesteśmy w stanie potwierdzić
Państwa tożsamość przy wykorzystaniu danych, które posiadamy w odniesieniu do Państwa, lub jeśli
doprowadziłoby to do ujawnienia Danych Osobowych innej osoby. Możemy także odmówić, jeśli stosowne
przepisy nam na to pozwalają lub wymagają tego od nas. Poinformujemy Państwa o powodach odmowy.
Jeżeli zdecydują się Państwo z nami skontaktować w celu złożenia wniosku, będą musieli Państwo przekazać
nam:
•

Wystarczające informacje dla zidentyfikowania Państwa osoby [(np. pełne nazwisko, adres, data urodzenia
lub inne dane identyfikacyjne)];

•

Opis przepisów, które chcą Państwo zrealizować oraz danych, których dotyczy Państwa wniosek.

Nie jesteśmy zobowiązani do udostępnienia danych lub przeniesienia danych, jeżeli nie możemy zweryfikować,
że wnioskodawca jest osobą, na temat której zbieraliśmy dane lub że na rzecz takiej osoby działa ktoś
upoważniony.
Wszelkie Dane Osobowe, które zbieramy od Państwa w celu potwierdzenia tożsamości w związku z Państwa
wnioskiem, będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby weryfikacji.
a.

Prawo do wnioskowania o dostęp. Mają Państwo prawo wnioskować do AECOM o kopię Państwa
Danych Osobowych.

b.

Prawo do wnioskowania o korektę. AECOM polega na Państwu w przypadku zapewnienia, że informacje,
które przekazują Państwo do AECOM na Państwa temat, są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli
jakiekolwiek Dane Osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zwrócić się o korektę lub
uzupełnienie Państwa Danych Osobowych. AECOM skoryguje lub usunie Dane Osobowe, jak wymaga tego
stosowne prawo. Mogą się także Państwo zwrócić o korektę, poprawienie lub usunięcie Danych
Osobowych, które były przetwarzane ze złamaniem stosownego prawa ochrony danych osobowych.

c.

Prawo do wnioskowania o usunięcie. Mają Państwo prawo wnioskowania do AECOM o usunięcie
Państwa Danych Osobowych pod pewnymi warunkami.

d.

Prawo do wycofania zgody. Tam, gdzie wydali Państwo pisemną zgodę (lub wskazali na pozytywny wybór)
na zbieranie, przetwarzanie lub przenoszenie Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wycofania
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zgody. W przypadkach, w których przetwarzaliśmy Państwa Dane Osobowe za pisemną zgodą (lub za
pozytywnym wyborem), mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Uwaga: wycofanie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem,
ani nie wpłynie na przetwarzanie Danych Osobowych przeprowadzone w uzależnieniu od postawy prawnej
innej niż zgoda.
e.

Prawo do wnioskowania o przeniesienie. Mają Państwo prawo zwrócić się do AECOM o przeniesienie
Państwa Danych Osobowych, które zebraliśmy, do innej organizacji lub bezpośrednio do Państwa, pod
pewnym warunkami.

f.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo zwrócić się do AECOM o ograniczenie
przetwarzania Państwa Danych Osobowych, pod pewnymi warunkami.

g.

Prawo do odmowy mailowej komunikacji marketingowej. Mogą Państwo odmówić mailowej komunikacji
marketingowej w dowolnym czasie poprzez wybranie linku „Zrezygnuj” lub „Wypisz się” w e-mailu, lub
postępując zgodnie z instrukcjami uwzględnionymi w subskrypcji komunikacji mailowej.

h.

Prawo do złożenia skargi. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do prywatności nie było
odpowiednio przestrzegane, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Biura Danych Osobowych AECOM
lub do władz nadzorujących w kraju Państwa zamieszkania.

i.

Mieszkańcy Kalifornii mają szczególne prawa do prywatności, jak opisano poniżej:
Ujawnienie Danych
Osobowych, które o
Państwu zbieramy

Mają prawo Państwo znać:
• Kategorie Danych Osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat;
• Kategorie źródeł, z których pozyskiwano Dane Osobowe;
• Nasz cel lub powód komercyjny, dla którego zbieraliśmy Dane Osobowe;
• Kategorie stron trzecich, z którymi dzielimy się Danymi Osobowymi, jeśli istnieją;
• Kategorie Państwa Danych Osobowych, które ujawniliśmy w związku z celem
biznesowym; oraz
• Szczególne elementy Danych Osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat.
• Proszę zauważyć, że nie wymaga się od nas:
─ Zatrzymywania jakichkolwiek Danych Osobowych na Państwa temat, które
pozyskano dla jednorazowej transakcji, jeśli w normalnym prowadzeniu
biznesu dane te na Państwa temat nie są zatrzymywane;
─ Ponownie identyfikowania lub powiązywania w inny sposób jakichkolwiek
danych, które w normalnym prowadzeniu biznesu nie są przechowywane w
sposób, który uważany jest za Dane Osobowe; lub
─ Przekazywania Danych Osobowych do Państwa więcej niż dwa razy w
okresie 12 miesięcy.

Wycofanie się ze
sprzedaży Danych
Osobowych stronom
trzecim

W związku z jakimikolwiek danymi osobowymi, które możemy udostępnić stronie
trzeciej dla celów biznesowych, mają Państwo prawo znać:
•

Kategorie Państwa Danych Osobowych, które ujawniliśmy w związku z celem
biznesowym. Po dalsze informacje patrz: Sekcja 8 poniżej.

Proszę zwrócić uwagę, że w związku z Kalifornijską Ustawą Prywatności
Konsumentów (CCPA) nie sprzedajemy Danych Osobowych stronom trzecim. Nie
sprzedajemy Danych Osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia i nie
będziemy tego robić bez potwierdzenia.
Kodeks Cywilny Kalifornii, par. 1798.83, pozwala Państwu na wnioskowanie o
wycofanie się z ujawnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim dla ich
bezpośrednich celów marketingowych. Nie udostępniamy danych osobowych
stronom trzecim na ich bezpośrednie cele marketingowe.
Prawo do usunięcia

Poza szczególnymi wyjątkami określonymi poniżej, po otrzymaniu od Państwa
zweryfikowanego wniosku:
•
•

Usuniemy Państwa dane osobowe z naszych zasobów; oraz
Zwrócimy się do wszelkich dostawców usług o usunięcie Państwa danych
osobowych z ich zasobów.
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Proszę zwrócić uwagę, że możemy nie usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli
są one konieczne do:
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Zakończenia transakcji, do której pozyskano dane osobowe, dostarczenia
wyrobu lub świadczenia usług, o które się Państwo zwrócili, lub których Państwo
oczekiwali w kontekście trwającej relacji biznesowej z Państwem, lub w inny
sposób dla realizacji kontraktu pomiędzy Państwem a nami;
Wykrycia zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przed złośliwym,
podstępnym, oszukańczym lub niezgodnym z prawem działaniem, lub pozwania
osób odpowiedzialnych za to działanie;
Umożliwienia identyfikacji oraz naprawy błędów, które osłabiają istniejącą i
oczekiwaną funkcjonalność;
Umożliwienia wolnej wypowiedzi, zapewnienia prawa innemu konsumentowi do
realizacji jej lub jego prawa do wolnej wypowiedzi, lub realizacji innego prawa
zapewnionego prawem;
Uzyskania zgodności z Kalifornijską Ustawą Prywatności w Komunikacji
Elektronicznej;
Zaangażowania badań publicznych lub recenzowanych badań naukowych,
historycznych lub statystycznych w interesie publicznym, które dotycząc
wszystkich stosowanych praw etycznych i prywatnych w chwili, gdy usunięcie
przez nas informacji jest niemożliwe lub poważnie narusza realizację takiego
badania, pod warunkiem, że otrzymaliśmy od Państwa zgodę;
Umożliwienia wyłącznie wewnętrznego użytku, który jest oczywiście zbieżny z
Państwa oczekiwaniami opartymi o relację z nami;
Uzyskania zgodności z istniejącymi zobowiązaniami prawnymi; lub
Wykorzystania w inny sposób Państwa danych osobowych, wewnętrznie, w
sposób zgodny z prawem, który będzie zgodny z kontekstem, w którym
przekazali Państwo dane.

Mogą przesłać Państwo wniosek o realizację tych praw dotyczących danych osobowych od Biura Danych
Osobowych AECOM na adres privacyquestions@aecom.com. Mieszkańcy Kalifornii mogą także dzwonić pod
numer 888.299.9602. AECOM zwróci się o konkretne informacje, aby wspomóc potwierdzenie tożsamości i praw.
AECOM nie będzie dyskryminował osób za realizację jakichkolwiek ich praw do prywatności dopuszczonych lub
wymaganych stosowanym prawem lub rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

7.

Dzielenie się danymi i dalszy transfer

AECOM dzieli się Danymi Osobowymi w następujący sposób:
a.

Oddziały: AECOM dzieli się danymi z filiami i oddziałami AECOM w celach opisanych w niniejszym
Oświadczeniu o prywatności tam, gdzie jest to zgodne ze stosownymi wymaganiami prawnymi.

b.

Dostawcy – strony trzecie: AECOM dzieli się Danymi Osobowymi z wybranymi stowarzyszonymi lub
zaufanymi stronami trzecimi – dostawcami – w celu realizacji usług na rzecz organizacji. Te zaufane strony
trzecie obejmują, ale nie są ograniczone do Dostawców Technologii Informacyjnej, Dostawców Chmury,
Serwisów Hostingu Danych, Dostawców usług w zakresie screeningu stron odrzuconych i ograniczonych,
Wywiadowni środowiskowych oraz dostawców usług w zakresie przechowywania danych.

c.

Klienci: AECOM dzieli się konkretnymi Danymi Osobowymi jako częścią naszych usług profesjonalnych w
ramach kontraktu z naszymi klientami, w tym agencjami rządowymi, na potrzeby pracy związanej z
projektem, procedur bezpieczeństwa lub zgodnie z wymaganiami protokołów bezpieczeństwa.

d.

Inne strony trzecie: AECOM przekazuje konkretne Dane Osobowe innym stronom trzecim:
i.

tam, gdzie wymaga tego prawo lub proces prawny (np. organom podatkowym lub ubezpieczeń
społecznych);

ii.

tam, gdzie AECOM stwierdza, że jest to zgodne z prawem i odpowiednie;

iii.

w celu ochrony praw AECOM (np. obrony przed pozwem prawnym lub w ramach śledztwa rządowego
lub dochodzenia) lub ochrony swoich pracowników, zasobów i miejsc pracy; lub
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iv.
e.

w sytuacjach awaryjnych, gdy w grę wchodzi zdrowie lub bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo publiczne/Egzekwowanie praw: od AECOM może być wymagane ujawnienie Danych
Osobowych w związku z wnioskiem prawnym władz publicznych, z uwzględnieniem sprostania wymaganiom
bezpieczeństwa narodowego lub egzekucji prawa.

AECOM jest firmą globalną, z biurami, Klientami i Dostawcami umiejscowionymi na całym świecie. W rezultacie
Dane Osobowe mogą być przenoszone do innych biur AECOM, centrów danych i serwerów w Europie, Azji,
Ameryce Południowej lub Stanach Zjednoczonych na określone cele. Każdy taki transfer Danych Osobowych
będzie realizowany tylko w zgodzie ze stosownym prawem i przy wykorzystaniu Standardowych Klauzul
Kontraktu Unii Europejskiej oraz umów o ochronie danych.
AECOM podejmie opracowane kroki, aby działać w zgodzie z wszystkimi stosownymi prawami miejscowymi przy
Przetwarzaniu Danych Osobowych, w tym z wszelkimi warunkami prawa miejscowego i ograniczeniami
odnoszącymi się do transferu Danych Osobowych.
AECOM może także chronić dane przez inne metody prawnie, w tym międzynarodowe umowy transferu danych
lub Standardowe Klauzule Kontraktu, które są uznawane przez Organy Ochrony Danych jako dające odpowiedni
poziom ochrony Danych Osobowych, które przetwarzamy w skali światowej.
AECOM zapewni, że wszystkie transfery Danych Osobowych podlegają odpowiedniej ochronie, jak określono w
prawach i regulacjach ochrony danych.
Zgodnie z CCPA, w poprzednich 12 miesiącach nie sprzedaliśmy danych osobowych, ale dla celów biznesowych
mogliśmy ujawniać jednej lub większej ilości stron trzecich następujące kategorie Danych Osobowych, które
pozwalają na identyfikację, odniesienie, opisanie, połączenie lub umożliwiają powiązanie, bezpośrednio lub
pośrednio, z konkretnym przedmiotem danych:
•

Identyfikatory (np. prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator personalny,
identyfikator on-line, adres Protokołu Internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia
społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory);

•

Dane, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub pozwalają na powiązanie z konkretną osobą, w tym, ale
nie ograniczając się do jego lub jej nazwiska, podpisu, numeru ubezpieczenia społecznego, charakterystyki
fizycznej lub opisu, adresy, numeru telefonu, numeru paszportu/NIP, numeru prawa jazdy lub stanowego
dowodu osobistego, numeru polisy ubezpieczeniowej dla celów weryfikacyjnych, wykształcenia,
zatrudnienia, historii zatrudnienia, numeru konta bankowego, numeru karty kredytowej lub wszelkich innych
danych finansowych dla płatności, zaświadczeń lekarskich lub informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym.

•

Charakterystyka chronionych klasyfikacji w ramach prawa Kalifornii lub federalnego;

•

Informacje o aktywności internetowej lub w innych sieciach elektronicznych (np. historia przeglądania,
historia wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji klienta ze stronami internetowymi, aplikacjami lub
reklamami);

•

Dane geolokalizacyjne;

•

Informacje audio, elektroniczne lub podobne;

•

Informacje związane z zawodem, wykształceniem, certyfikatami lub zatrudnieniem;

•

Wnioski wyciągnięte z wszelkich danych określonych powyżej w celu stworzenia profilu dotyczącego
przedmiotu danych, odzwierciedlające preferencje, charakterystyki, predyspozycje, zachowanie, postawę,
inteligencję, zdolności i skłonności.

8.

Bezpieczeństwo danych

AECOM przyjął i utrzymuje racjonalne i odpowiednie polityki, procesy i/lub procedury bezpieczeństwa danych w
celu zabezpieczenia Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem,
ujawnieniem, zmianą, zniszczeniem i innym Przetwarzaniem. Jednakże żadna metoda transmisji przez Internet lub
metoda przechowywania elektronicznego nie są w 100% bezpieczne. W związku z tym nie możemy obiecać,
zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek Danych Osobowych, które mogą nam Państwo
przekazać.
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Procesy zabezpieczenia danych AECOM przygotowane dla klasyfikacji danych oraz określenie wymagań
dotyczących ochrony oraz kontroli bezpieczeństwa informacji oparte są o klasyfikację danych. Środki
bezpieczeństwa wykorzystane do ochrony Danych Osobowych są współmierne do poziomu ponoszonego ryzyka.

9.

Wyjątki

W pewnych ograniczonych lub wyjątkowych okolicznościach AECOM może, w ramach dopuszczonych lub
wymaganych prawem i regulacjami, przetwarzać Dane Osobowe bez powiadamiania, przekazania dostępu lub
uzyskania zgody. Przykładami takich okoliczności mogą być: śledztwo w sprawie konkretnego zarzutu
przestępstwa; naruszenie polityki firmy lub działalność przestępcza; ochrona pracowników, społeczeństwa lub
AECOM przed szkodą lub przestępstwem; współpraca z agencjami egzekwującymi prawo; audytowanie wyników
finansowych lub zgodności działań; odpowiadanie na polecenie sądowe, wezwania sądowe lub inne zgodne z
prawem wymaganie ujawnienia; spełnienie wymagań prawnych lub ubezpieczeniowych lub obrona przed
roszczenia prawnymi lub odsetkami; spełnianie praw lub umów pracowniczych lub innych zobowiązań prawnych;
windykacja długów; ochrona zasobów informacyjnych, własności intelektualnej i tajemnic handlowych AECOM; w
sytuacjach awaryjnych, dotyczących takich żywotnych interesów jednostki, jak życie lub zdrowie; w odniesieniu
do wniosków o dostęp, gdy obciążenie lub koszt takiego dostępu byłby nieproporcjonalny do ryzyka dla
prywatności osoby lub prywatne interesy innych byłyby narażone na szwank; oraz w przypadkach biznesowej
konieczności.

10.

Roszczenia i pytania

Jeśli czują Państwo, że Państwa prawa nie są odpowiednio uwzględniane, mają Państwo prawo do złożenia skargi
do Biura Danych Osobowych AECOM: privacyquestions@aecom.com lub do organów nadzorczych w Państwa
państwie zamieszkania.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub naszego postępowania z
danymi osobowymi, proszę skontaktować się z Biurem Danych Osobowych pod adresem e-mail:
privacyquestions@aecom.com.

11.

Nazwy i definicje

a.

Prywatność Danych

oznacza prawa i oczekiwania osób co do kontroli sposobu, w jaki ich Dane
Osobowe są zbierane i wykorzystywane.

b.

Dane Osobowe

oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do opisania, umożliwienia
związania lub uzasadnionego powiązania, bezpośrednio lub pośrednio, z
określoną lub możliwą do określenia osobą fizyczną.

c.

Przetwarzanie

oznacza wszelkie działania lub zestawy operacji, które są realizowane w
odniesieniu do Danych Osobowych.

d.

Wrażliwe Dane Osobowe

mają definicje, które różnią się w zależności od kraju. Dla przykładu,
europejskie prawa ochrony danych osobowych traktują poszczególne
kategorie Danych Osobowych jako szczególnie wrażliwe, np. biometryczne,
informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonania polityczne,
wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków
zawodowych, informacje zawierające stan medyczny lub zdrowia, lub życie
seksualne.
W Stanach Zjednoczonych dane wrażliwe obejmują, ale nie są ograniczone
do numerów ubezpieczenia społecznego, numerów kont bankowych,
danych paszportowych, informacji związanych z ochroną zdrowia,
informacji dotyczących ubezpieczenia medycznego, numerów kart
kredytowych i debetowych, informacji dotyczących prawa jazdy i stanowego
dowodu osobistego, informacji pozyskanych od dzieci poniżej 13 roku
życia, danych biometrycznych.
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12.

Rejestr zmian

Nr
rewizji

Data zmiany

Opis zmiany

0

12.02.2020

Pierwsze wydanie jako L1-007-PL5

1

14.08.2020

•
•

•
•

•

•

•

2

26.8.2020

Miejsce zmiany

Sekcja 6, podpunkt I – uwzględnienie diagramu, który zakreśla
szczególne prawa dla mieszkańców Kalifornii.
Sekcja 6, podpunkt I – uwzględnienie linii specjalnej dotyczącej
etyki jako drugorzędnej metody dla mieszkańców Kalifornii to
składania wniosków dotyczących prawa do prywatności.
Sekcja 1 – zaktualizowana, aby uwzględnić kandydatów i
konsultantów-podwykonawców.
Sekcja 2 – uwzględnienie tabeli przedstawiającej przykłady
danych osobowych zabranych w celu uzyskania zgodności z
CCPA.
Sekcja 7 – usunięcie odniesienia do zasad Tarczy dla
Prywatności jako mechanizmu przenoszenia danych
osobowych z Unii Europejskiej.
Sekcja 7 – uwzględnienie zastosowania Standardowych
Klauzul Kontraktu Unii Europejskiej oraz umów dotyczących
ochrony danych jako mechanizmy dla przenoszenia danych
osobowych z Unii Europejskiej.
Usunięto Sekcję 8 – odniesienie do Tarczy dla Prywatności
UE-USA.

Usunięto odniesienia do Tarczy dla Prywatności w sekcjach
4, 6 i 9.
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