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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU DLA KANDYDATÓW 
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU 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 serwisy PRACUJ W UNII akceptujesz zasady 

opisane w tym dokumencie. 

 
W Polityce Prywatności używamy następujących pojęć, które oznaczają odpowiednio: 
 
Usługodawca, PRACUJ W UNII, PWU, my, nasze,  – PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Nenckiego 136A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000509786, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745. 

Serwis, Portal – serwis internetowy dostępny na stronie www.pracujwunii.pl oraz www.euworkers.eu 

Użytkownik, Ty, Ciebie – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis, 

które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania  

Usługobiorca, Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto w Serwisie i korzysta z Usług 

dla kandydatów świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.  

Klient/Pracodawca – firmy, które zamieszczają w Serwisie Oferty pracy i posiadają Konto 
Klienta/Pracodawcy 
 
Oferta pracy – ogłoszenie opublikowane w Serwisie 
 
RODO - Rozporządzenie 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). 
 
Regulamin – Regulamin Serwisu dla kandydatów lub pracodawców 
 

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: odo@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 

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
http://www.pracujwunii.pl/
https://www.euworkers.eu/
mailto:odo@pracujwunii.pl
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d) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: odo@pracujwunii.pl 
 

3. Jak przetwarzamy dane? 
W związku z faktem, że świadczymy różne usługi dla różnych grup użytkowników, poniżej 
opisujemy każdy z przypadków, podając cel oraz zakres przetwarzanych danych i ich podstawę 
prawną. 

 
USŁUGI DLA KANDYDATÓW 

 
a) Aplikowanie na oferty pracy 

 Jakie dane: 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, wiadomość do pracodawcy 

 Cel przetwarzania danych: świadczenie usług polegających na umożliwieniu aplikowania 
kandydatom na oferty pracodawców zamieszczających ogłoszenie o pracę na PWU; 
aplikowanie przez kandydata (niezalogowany i zalogowany użytkownik) na ofertę pracy 
pracodawców; przekazywanie wiadomości od kandydata do pracodawcy; zwiększenie 
szans na znalezienie pracy przez kandydata poprzez umożliwienie pracodawcy 
automatycznego tłumaczenia pliku CV kandydata (tylko w formacie PDF) na j. angielski 
i j. niemiecki. 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak – Pracodawcom (posiadającym konto w Serwisie), na 

których oferty aplikowano. Listę pracodawców można sprawdzić tutaj: 
www.pracujwunii.pl/sprawdz-pracodawce 
 

 
b) Konto Kandydata 

 Jakie dane: e-mail, hasło zaszyfrowane w systemie, 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 

 Cel przetwarzania danych: założenie konta, korzystanie z serwisu jako zalogowany 
użytkownik - Kandydat 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
 

c) Proponowanie CV pracodawcom (usługa Proponowani kandydaci) 
 Jakie dane: e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, język ojczysty, 

informacje o zawodzie i latach doświadczenia, informacje o zawodach, na jakie 
aplikowano lub ustawiono w koncie kandydata, znajomość języków obcych, posiadane 
prawa jazdy, dane zawarte w załączonych dokumentach CV, certyfikatach i 
multimediach, zgoda osoby 

 Cel przetwarzania danych: proponowanie kandydatów pracodawcom - dopasowywanie 
kandydatów wykorzystujące informacje o ich wykonywanym zawodzie do oferty pracy 
dodanej w serwisie przez pracodawcę; zwiększenie szans na znalezienie pracy przez 
kandydata poprzez umożliwienie pracodawcy automatycznego tłumaczenia pliku CV 
kandydata (tylko w formacie PDF) na j. angielski i j. niemiecki. 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
mailto:odo@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/sprawdz-pracodawce
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 Czy udostępniamy te dane? Tak – Pracodawcom, którzy posiadają konto w Serwisie i 
korzystają z tej usługi. Listę pracodawców można sprawdzić tutaj: 
www.pracujwunii.pl/sprawdz-pracodawce 

 
d) Wysyłanie e-maili z ofertami pracy 

 Jakie dane: adres e-mail, imię, nazwisko; informacja o zawodzie, na który aplikowano, 
zgoda na otrzymywanie ofert pracy; telefon, zgoda na informacje handlowe; stanowisko 

 Cel przetwarzania danych: wysyłanie wiadomości z ofertami pracy 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
e) Komunikacja dotycząca realizacji usług 

 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko, powód i treść komunikacji, data wysłania 
informacji 

 Cel przetwarzania danych: wysyłka komunikatów i informacji dotyczących PWU 
(informacje o etapach realizacji usługi, o zmianie w regulaminach, nowych 
funkcjonalnościach, naruszeniach i ostrzeżeniach) 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak – w uzasadnionych przypadkach organom nadzorczym 

w razie kontroli lub dokumentacji naruszeń 
 

f) Umożliwienie logowania i rejestracji w portalu za pomocą loginu z Facebooka 
 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer ID kandydata w serwisie 
 Cel przetwarzania danych: umożliwienie logowania i rejestracji w serwisie PWU (tylko 

do konta kandydata) za pomocą loginu z Facebooka 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
g) Zapis na usługę Euro-Tax.pl 

 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy 
 Cel przetwarzania danych: pobieranie i przekazanie danych osób zainteresowanych 

usługą Euro-Tax.pl w celu podjęcia współpracy z Euro-Tax.pl 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak – Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A., ul. Sikorskiego 2-8, 

lok. 1, 53-659 Wrocław 
 
Informujemy, że dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być także przetwarzane do 
realizacji uzasadnionych interesów PWU, jakimi jest przeprowadzanie wewnętrznych analiz, 
kontroli wewnętrznej, raportowania wewnętrznego dotyczącego świadczenia usług lub 
procesów przetwarzania, a także wykazania zgodności z przepisami prawa. Podstawą prawną 
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 

  

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
http://www.pracujwunii.pl/sprawdz-pracodawce
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USŁUGI DLA PRACODAWCÓW 

 
h) Konto Pracodawcy 

 Jakie dane: adres e-mail, hasło zaszyfrowane w systemie, nazwa firmy, nazwa firmy 
wyświetlana w serwisie, numery telefonu, adres www, adres firmy, numery rejestrowe 
(NIP, Regon, KRAZ) 

 Cel przetwarzania danych: założenie konta, korzystanie z serwisu jako zalogowany 
użytkownik - Pracodawca 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak - w uzasadnionych przypadkach upoważnionym 

organom nadzorczym w przypadku rażących naruszeń lub podejrzenia popełnienia 
przestępstwa 
 

i) Wizytówka Pracodawcy 
 Jakie dane: nazwa firmy, numery telefonu, adres www, adres firmy, numery rejestrowe 

(NIP, Regon, KRS, KRAZ), treści opisowe zamieszczone przez pracodawcę, dane zawarte 
w plikach multimedialnych oraz dane zawarte w skanach dokumentów załączonych 
przez pracodawcę 

 Cel przetwarzania danych: udostępnianie danych pracodawców (posiadających aktywne 
konto i co najmniej zamieszczoną jedną ofertę pracy) innym użytkownikom serwisu 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak, na stronie www.pracujwunii.pl oraz na stronie 

www.euworkers.eu 
 

j) Weryfikacja Pracodawcy 
 Jakie dane: adres e-mail, nazwa firmy, numery telefonu, adres www, adres firmy, numery 

rejestrowe (NIP, Regon, KRAZ), treści opisowe zamieszczone przez pracodawcę; dane 
zawarte w plikach multimedialnych oraz dane zawarte w skanach dokumentów 
załączonych przez pracodawcę 

 Cel przetwarzania danych: sprawdzenie poprawności danych podanych przy rejestracji 
pracodawcy z oficjalnymi rejestrami 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak - w uzasadnionych przypadkach upoważnionym 

organom nadzorczym w przypadku rażących naruszeń lub podejrzenia popełnienia 
przestępstwa 
 

k) Wystawianie faktur, proform 
 Jakie dane: adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, język faktury, waluta, 

treści znajdujące się na fakturze lub proformie 
 Cel przetwarzania danych: automatyczne wystawianie faktur, proform w panelu 

pracodawcy 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak - w uzasadnionych przypadkach upoważnionym 

organom nadzorczym 
 

l) Płatność on-line i płatność kartą 
 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko, waluta, kwota, tytuł płatności, sposób płatności 

(rodzaj banku lub płatność kartą) 
 Cel przetwarzania danych: umożliwienie zapłaty za usługi dla pracodawców w portalu 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
http://www.pracujwunii.pl/
https://www.euworkers.eu/


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

Wersja z dnia 24-04-2019 

 

PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O.  ul. Nenckiego 136A,  52-223 Wrocław    |    tel.: +48 71 33 49 322 
info@pracujwunii.pl    |   www.pracujwunii.pl    |   KRS: 0000509786    |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267 

5 
 

 Czy udostępniamy te dane? Tak – (adres e-mail, tytuł płatności i kwota) podmiotom 
realizującym usługę płatności on-line i kartą 
 

m) Obsługa Pracodawcy jako klienta serwisu i komunikacja z nim 
 Jakie dane: adres e-mail, nazwa firmy, telefon kontaktowy 
 Cel przetwarzania danych: obsługa klienta, wysyłanie informacji o działaniu serwisu  

i promocjach usług własnych 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
n) Chat z użytkownikiem strony w sekcji dla Pracodawców na portalu 

 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko 
 Cel przetwarzania danych: obsługa chata z użytkownikiem; zapewnienie szybkiej 

pomocy dla pracodawców w związku z usługami portalu 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
Informujemy, że dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być także przetwarzane do 
realizacji uzasadnionych interesów PWU, jakimi jest przeprowadzanie wewnętrznych analiz, 
kontroli wewnętrznej, raportowania wewnętrznego dotyczącego świadczenia usług lub 
procesów przetwarzania, a także wykazania zgodności z przepisami prawa. Podstawą prawną 
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
 

USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PORALU, KANDYDATÓW I PRACODAWCÓW 
 

o) Formularz kontaktowy 
 Jakie dane: e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu 
 Cel przetwarzania danych: umożliwienie prowadzenia korespondencji z PWU za pomocą 

formularza kontaktowego; kontynuowanie komunikacji w programach pocztowych 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 

p) Wysyłka własnych komunikatów marketingowych 
 Jakie dane: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, powód i treść komunikacji, 

data wysłania informacji 
 Cel przetwarzania danych: wysyłka komunikatów i informacji marketingowych  

i promocyjnych dotyczących PWU 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak, dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w razie 

skorzystania z tej formy dostarczenia 
 

q) Mailingi partnerów 
 Jakie dane: e-mail; imię i nazwisko; nazwa firmy; stanowisko, kraj, język ojczysty; numer 

telefonu, zgoda na informacje handlowe 
 Cel przetwarzania danych: wysyłka komunikatów zlecona przez partnerów PWU 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 
 
 
 

mailto:info@pracujwunii.pl
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r) Komunikaty web push 
 Jakie dane: pliki cookie użytkownika: adres IP osoby (tylko w przypadku, gdy IP jest IP 

konkretnej osoby, a nie dostawcy internetu), rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego 
i typ urządzenia, godzina i czas zapytania serwera, dane o odwiedzanych stronach w 
serwisie PWU 

 Cel przetwarzania danych: umożliwienie użytkownikom portalu korzystanie z funkcji 
komunikatów web push (także w oparciu o automatyczne profilowanie na podstawie 
odwiedzanych stron w serwisie). Komunikaty o charakterze marketingu usług własnych 
i usług parterów 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Nie 

 

s) Wyświetlanie reklam 
W serwisie PWU: 
 Jakie dane: pliki cookie użytkownika wyszczególnione tutaj: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl; dodatkowe informacje: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 Cel przetwarzania danych: wyświetlanie reklam zewnętrznych reklamodawców 
użytkownikom portalu 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
Na innych portalach (remarketing): 
 Jakie dane: pliki cookie użytkownika (pseudonimizowane): ID cookie, zahaszowane 

adresy e-mail, ID mobilnych reklam, inne techniczne identyfikatory, które pozwalają 
wyodrębnić indywidualne zachowanie bez bezpośredniego identyfikowania osób; pliki 
cookie wykorzystywane przez Google - źródło: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl; 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites; adres e-mail, imię i nazwisko, 
informacja o stanowisku (na który aplikowano lub w którym kandydat szuka pracy); 
dane zbierane przez Facebook w zakresie opisanym tutaj: 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 Cel przetwarzania danych: prezentowanie oferty PWU użytkownikom internetu (na 
innych stronach) 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ireland; Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Ireland 

 

t) Komunikacja z użytkownikiem Serwisu za pośrednictwem Facebook Messenger 
 Jakie dane: imię i nazwisko, login na Facebooku, treść konwersacji, pliki przesłane w 

trakcie konwersacji 
 Cel przetwarzania danych: umożliwienie komunikacji z użytkownikiem serwisu za 

pośrednictwem Facebook Messenger na stronie PWU 
 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak - Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA, inni 

użytkownicy Messengera biorący udział w rozmowie 
 

u) Monitorowanie użytkowników Portalu w celu poprawy funkcjonowania Serwisu oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa 
 Jakie dane: dane z plików cookie użytkownika: IP, dane z przeglądarki (lokalizacja i 

język); dane zbierane przez narzędzie analityczne Hotjar (więcej: 
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies); dane 

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
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zbierane przez Google Analitics (pliki cookies o nazwie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, 
oraz _utmv; więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites; 
dane zbierane przez Facebook (dane z piksela) 
https://www.facebook.com/legal/technology_terms# 

 Cel przetwarzania danych: monitorowanie użytkowników strony i ich zachowań w 
witrynie za pomocą narzędzi: Google Analitics, piksel Facebooka i HotJar w celu 
poprawy funkcjonowania Serwisu oraz zwiększenia bezpieczeństwa 

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 Czy udostępniamy te dane? Tak - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ireland; Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA 
 Zastosowano mechanizmy profilowania użytkowników, jednak nie są one podstawą 

decyzji wywołujących skutki prawne wobec użytkowników 
 Zastosowano mechanizmy pozwalające na anonimizacje danych. W sytuacjach, kiedy 

jest to możliwe dane są anonimizowane na terenie UE. 
 

4. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do 
Pracodawców w celu realizacji usługi na podstawie przepisów RODO. 
Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych 
dostawców w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia wymienione w art. 46 ust 2 RODO, w tym: 

 decyzje Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony na 
terytorium danego kraju, sektora lub organizacji w danym kraju, 

 zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, 
 prawnie wiążące i egzekwowalne instrumenty między organami lub podmiotami 

publicznymi (np. Tarcza Prywatności UE-USA (IP/16/216)). 
 

5. 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. 

 
6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych? 

Zapewniamy realizację 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: odo@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. 

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/
http://www.pracujwunii.pl/kontakt
mailto:odo@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/kontakt
mailto: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. 
 

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 przetwarzanych do realizacji uzasadnionych 
celów PWU (przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), na przykład w celu 
przesyłania komunikatów dotyczących świadczenia usługi (nowe usługi lub funkcjonalności), 
monitorowana, profilowania, przeprowadzenia wewnętrznych analiz, kontroli wewnętrznej, 
raportowania wewnętrznego dotyczącego świadczenia usług lub realizacji procesów 
przetwarzania, a także wykazanie zgodności z przepisami prawa. Wniesienie takiego 
sprzeciwu spowoduje zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że PWU wykaże ważne 
prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania. 

 
g) prawo do cofnięcia zgody – masz prawo cofnąć każdą wyrażoną wcześniej zgodę na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody spowoduje, że niezwłocznie 
zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe, które były przetwarzane na podstawie zgody. 
Nie będzie miało to jednak wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które było realizowane 
przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych może się 
zdarzyć, że korzystanie z niektórych funkcji Serwisu będzie niemożliwe. 

 
7. Jak realizujemy Twoje prawa? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres realizacji żądania może wynieść do 1 miesiąca. W 
przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub zwiększonej liczby żądań termin ten może 
zostać wydłużony do 3 miesięcy. W przypadku takiego przedłużenia terminu, poinformujemy 
Cię o tym. Korespondencja dotycząca realizacji Twojej prośby będzie zarchiwizowana i 
przechowywana w celach dowodowych.  
 

  

mailto:info@pracujwunii.pl
http://www.pracujwunii.pl/


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

Wersja z dnia 24-04-2019 

 

PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O.  ul. Nenckiego 136A,  52-223 Wrocław    |    tel.: +48 71 33 49 322 
info@pracujwunii.pl    |   www.pracujwunii.pl    |   KRS: 0000509786    |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267 

9 
 

Klauzula informacyjna dot. realizacji przysługujących Ci praw: 
 Administratorem danych osobowych osób, które występują o realizację przysługujących 

im praw, wynikających z RODO jest PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O., ul. 
Nenckiego 136A, 52-223 Wrocław. 

 Dane są przetwarzane w celu zapewnienia poprawniej realizacji żądania osoby, której 
dane są przetwarzane oraz w celu wykazania zgodności z przepisami prawa. 

 W zależności do procesu przetwarzania, którego dotyczy żądanie do poprawnej realizacji 
żądania wymagane jest przetwarzanie różnych zestawów danych osobowych. Dane te 
mogą obejmować: imię i nazwisko osoby; dane identyfikacyjne (np. e-mail, data 
urodzenia); dane kontaktowe (adres e-mail); informacje dotyczące realizacji żądania lub 
wniosku (np. numer ewidencyjny, kontekst przetwarzania, czynność przetwarzania, data, 
treść, podjęte działania, rozstrzygnięcie wniosku lub żądania). 

 Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c czyli przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz do realizacji naszych 
prawnie uzasadnionych interesów, jakim jest możliwość wykazania zgodności z 
przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. f). 

 Informujemy, że dane osobowe podane do realizacji niniejszego żądania będą 
przechowywane w celach dowodowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym 
otrzymano wniosek lub żądanie. 

 Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w wielu 
przypadkach także prawo żądania poprawienia swoich danych osobowych, usunięcia 
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz 
prawo do przenoszenia danych. Osoba ma także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie 
danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takim przypadku 
zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, 
chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich 
przetwarzania. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail odo@pracujwunii.pl. 
 

8. 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. 
 

9. Odpowiedzialność 
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do użytkowników korzystających z serwisu 
www.pracujwunii.pl lub www.euworkers.eu 
PRACUJ W UNII nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez 
podmioty,  w tym serwisy i portale internetowe (też strony internetowe pracodawców 
ogłaszających się na PWU), na których witryny użytkownik zostaje przekierowany. Prosimy o 
zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi ochrony danych tych podmiotów. 
PRACUJ W UNII nie ponosi również 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. 

 

mailto:info@pracujwunii.pl
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