POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRACUJWUNII.PL
Wersja z dnia 22-05-2018

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRACUJWUNII.PL DLA KANDYDATÓW
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRACUJWUNII.PL DLA PRACODAWCÓW

PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. (zwana dalej „PRACUJ W UNII”) dokłada wszelkich starań, aby
chronić prywatność Użytkowników, Usługobiorców i Klientów jej Serwisu. Poniższy dokument opisuje
politykę prywatności PRACUJ W UNII. Odwiedzając serwis PRACUJ W UNII akceptujesz zasady
opisane w tym dokumencie.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Nenckiego 136A.
2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych?
Napisz do nas wiadomość:
a) na adres e-mail: info@pracujwunii.pl
b) skorzystaj z naszego formularza kontaktowego www.pracujwunii.pl/kontakt
c) na adres pocztowy PRACUJ W UNII – EUROPA Sp. z o.o., ul. Nenckiego 136A, 52-223
Wrocław
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy? Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych?
a)

Założenie Konta Kandydata PRACUJ W UNII
Jakie dane: wszystkie dane z formularza rejestracji, tj: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, data
urodzenia, telefon kontaktowy, język ojczysty, informacje o zawodzie i latach doświadczenia,
znajomość języków obcych, posiadane prawa jazdy, dane zawarte w załączonych dokumentach
CV, certyfikatach i multimediach.
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi
Konto Kandydata PRACUJ W UNII

b) Założenie Konta Pracodawcy PRACUJ W UNII
Jakie dane: wszystkie dane z formularza rejestracyjnego, tj.: adres e-mail, hasło, nazwa firmy,
numery telefonu, adres firmy, numery rejestrowe (NIP, Regon, KRAZ), dane zawarte w plikach
multimedialnych załączonych przez Pracodawcę oraz dane zawarte w skanach dokumentów,
załączonych przez Pracodawcę.
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi
Konto Pracodawcy PRACUJ W UNII
c)

Aplikowanie na oferty pracy
Jakie dane: wszystkie dane z formularza aplikacji, tj.: adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia,
telefon kontaktowy, język ojczysty, lata doświadczenia, znajomość języków obcych, posiadane
prawa jazdy, dane zawarte w załączonych dokumentach CV i certyfikatach.
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi
Aplikowanie na oferty pracy

d) Proponowani kandydaci
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Jakie dane: dane wypełnione w formularzu Rejestracji (pkt. 3.a) Konta Kandydata oraz
formularzu Aplikowanie na ofertę (pkt. 3.c)
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyraziłeś przy uzupełnianiu formularzy
e)

Newsletter
Jakie dane: dane z formularza Newslettera, tj.: imię oraz adres e-mai.
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi
Newsletter

f)

Obsługa zgłoszeń przez formularz kontaktowy i e-mail
Jakie dane: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na utrzymywaniu dobrych
relacji z użytkownikami oraz zwiększaniu jakości świadczonych przez nas usług

g)

Monitorowanie Twojej aktywności w celu poprawy funkcjonowania portalu oraz zwiększenia
bezpieczeństwa
Jakie dane: Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, przeglądarka, System operacyjny,
odwiedzane strony wraz ilością spędzanego czasu, słowa wpisywane w wyszukiwarki
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zwiększeniu jakości
świadczonych przez nas usług, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz polepszeniu funkcjonalności.

h) Wysyłanie wiadomości o produktach, usługach i promocjach serwisu pracujwunii.pl oraz jego
partnerów
Jakie dane: dane z formularza Rejestracji Konta Kandydata PRACUJ W UNII, formularza
Rejestracji Pracodawcy PRACUJ W UNII, formularza Aplikowania na ofertę, formularza
Newsletter
Podstawa prawna: przetwarzamy te dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyraziłeś przy uzupełnianiu formularzy
i)

Wykorzystanie ciasteczek
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku Twojego komputera w
celu przechowywania informacji służących do identyfikacji, bądź zapamiętywania historii Twoich
działań. Więcej o ciasteczkach dowiesz się w Polityce plików cookie.
Podstawa prawna: Twoja zgoda

1. Aplikowanie na oferty pracy
PRACUJ W UNII wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego
na ofertę pracy poprzez wypełnienie przez niego formularza aplikacyjnego znajdującego się w Serwisie.
PRACUJ W UNII nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy
aplikującego na ofertę pracy listownie lub wysyłając aplikacje za pomocą formularza rekrutacyjnego
umieszczonego na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.
Dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na Ofertę pracy za pomocą formularza
aplikacyjnego w Serwisie, PRACUJ W UNII udostępnia Klientowi na Koncie Pracodawcy. Pracodawca
otrzymujący Twoje dane przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego PRACUJ W UNII staje się
administratorem Twoich danych osobowych i we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie ich
zgodnie z prawem.
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PRACUJ W UNII dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Użytkownika i Usługobiorcy została dostarczona
pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.
2. Komu udostępniamy Twoje dane?
W ramach usługi Proponowani kandydaci udostępniamy Twoje dane pracodawcom posiadającym konto
w serwisie PRACUJ W UNII
Lista pracodawców: www.pracujwunii.pl/sprawdz-pracodawce
Pracodawca korzystający z usługi Proponowani Kandydaci wchodzi w posiadanie Twoich danych
wypełnionych w formularzu Rejestracji Konta Kandydata lub formularza Aplikowania na ofertę, staje się
administratorem Twoich danych osobowych i we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie ich
zgodnie z prawem.
Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w celu świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podmioty te przetwarzają Twoje dane wyłącznie na nasze polecenie. Są to nasi dostawcy
świadczący usługi: chmury obliczeniowej, kampanii marketingowych, analizy ruchu, wysyłki mailingów
oraz powiadomień Web push czy usług płatności.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą. Po
zakończeniu umowy Twoje dane przechowujemy przez okres 3 lat w celach dochodzenia roszczeń w
związku z korzystaniem z naszych usług.
Dane związane z usługą Konta Pracodawcy PRACUJ W UNII przechowujemy przez okres 6 lat w celach
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Pracodawców lub
naszych dostawców w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, jakimi są zatwierdzone przez
Komisję Europejską, standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.
Jakie masz uprawniania w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw, związanych w przetwarzaniem Twoich danych
osobowych. Swoje żądania w zakresie poniższych uprawnień możesz nam zgłosić w formularzu
kontaktowym (www.pracujwunii.pl/kontakt) lub wysyłając e-mail na adres: info@pracujwunii.pl.
a)

prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas informację o tym, czy przetwarzamy
Twoje dane osobowe. Jeśli tak, masz prawo uzyskać do nich dostęp oraz uzyskać informacje
o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, o planowanym okresie przechowywania, o źródle pozyskania Twoich danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o przekazywaniu danych
do państwa trzeciego oraz o zabezpieczeniach z tym związanych. Możesz otrzymać kopię
swoich danych podlegających przetwarzaniu.

b) prawo do sprostowania danych - masz prawo do sprostowania danych osobowych, które
są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia danych, które są niekompletne.
Możesz to zrobić samodzielnie w ustawieniach konta lub wysyłając formularz kontaktowy
(www.pracujwunii.pl/kontakt) lub e-mail na adres: info@pracujwunii.pl.
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c)

prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać usunięcia wszystkich swoich danych, jeśli:
 Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane,
 wycofałeś zgodę, która była podstawą przetwarzania,
 wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
 Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

d) prawo do ograniczania przetwarzania danych – masz prawo żądać ograniczenia
przetwarzania w następujących przypadkach:
 jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – ograniczymy wtedy
wykorzystanie Twoich danych na okres sprawdzenia ich prawidłowości, nie dłużej niż na
7 dni,
 jeśli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu
ich, w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystania,
 jeśli Twoje dane nie są już nam potrzebne, ale są potrzebne Tobie, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
 jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – na czas sprawdzenia, czy podstawy
Twojego sprzeciwu są nadrzędne nad naszymi prawnie uzasadnionymi podstawami.

3.

e)

prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać wszystkie dane, które nam
dostarczyłeś, a następnie przesłać te dane do dowolnego, wybranego przez Ciebie
administratora. Masz prawo żądać, aby te dane zostały przesłane przez nas bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

f)

prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec
wykorzystywania Twoich danych osobowych w związku z wysyłaniem wiadomości o
produktach, usługach i promocjach serwisu pracujwunii.pl oraz jego partnerów oraz w
związku z monitorowaniem Twojej aktywności w celu poprawy funkcjonowania portalu oraz
zwiększenia bezpieczeństwa. Wniesienie sprzeciwu przy braku innej podstawy
przetwarzania Twoich danych przetwarzania będzie skutkowało usunięciem Twoich danych,
wobec wykorzystywania których wniosłeś sprzeciw.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane są
chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym
wykorzystaniem. Formularze oraz proces logowania realizowany jest za pomocą szyfrowanej transmisji
danych SSL, co znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych.
4. Odpowiedzialność
PRACUJ W UNII nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w
szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, Konta Usługobiorcy etc.
PRACUJ W UNII nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się w serwisie nie będących
jej własnością, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.
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