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naszych
naszych

, europa.jobs, my

PRACUJ W UNII -Fabrycznej we

identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745.
Serwis, Portal

serwis internetowy europa.jobs

Fanpage
strona
https://www.facebook.com/pl.europa.jobs/

Oferta pracy

ne w serwisie europa.jobs

RODO -

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
a) PRACUJ W UNII
ego 136A oraz
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland jako oddzielni
administratorzy danych
b) PRACUJ W UNII
Ireland Ltd, 4 Grand Canal
danych

https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.
europa.jobs
a) na adres e-mail: gdpr@europa.jobs; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Pan Marcin
Tynda dpo@europa.jobs
b) na adres pocztowy: PRACUJ W UNII EUROPA Sp. z O.O., ul. Nenckiego 136A, 52-

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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3.
oraz zakres przetwarzanych danych.
a)

europa.jobs

https://www.facebook.com/about/privacy/


Messengera w ramach fanpage'a




Kto odpowiada za dane: europa.jobs oraz Facebook
europa.jobs

b) Statystyki strony (fanpage'a europa.jobs na Facebooku)

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/policies/cookies/


i strony europa.jobs

europa.jobs nie



Kto odpowiada za dane: europa.jobs
europa.jobs

c) Monitorowanie

https://www.facebook.com/about/privacy/; dane z plików cookies; dane zbierane przez
https://www.facebook.com/legal/technology_terms#



Cel

przetwarzania

danych:
generowanie zbiorczych, zaanonimizowanych statystyk
na potrzeby analizy i rozwoju Portalu, dobrania grupy docelowej do

reklam




europa.jobs

europa.jobs a

Kto odpowiada za dane: europa.jobs oraz Facebook jako dwóch administratorów
europa.jobs

d) Organizowanie konkursów na Facebooku

Jakie dane: identyfikator na Facebooku, rodzaj i
i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)
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Cel przetwarzania danych: przepr

Facebooka, którzy obser
Kto jest administratorem danych: europa.jobs
europa.jobs
europa.jobs

e)

europa.jobs na Facebooku

https://www.facebook.com/about/privacy/; dane z plików cookies


platformie Facebook i w sieci wydawców Facebooka - Facebook Audience Network) lub
Serwis albo fanpage'a europa.jobs w
serwisie Facebook




f)

Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
Kto jest administratorem danych: europa.jobs oraz Facebook jako dwóch administratorów
europa.jobs

-maili z ofertam




innymi informacjami





Kto jest administratorem danych: europa.jobs
: z baz europa.jobs: maksymalnie 3 lata od momentu

g)

s e-mail) w
wynikach wyszukiwania Google i na Facebooku

Jakie dane: adres ektórym kandydat szuka pracy)


Cel przetwarzania danych: kierowanie reklam europa.jobs
aplikacji Facebook lub w wyszukiwarce Google


Kto jest administratorem danych: europa.jobs


europa.jobs
europa.jobs do

Facebooka/Google
h)



nie logowania i rejestracji na Portalu za
Jakie dane: adres e-
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Serwisie europa.jobs do Konta

Kto jest administratorem danych: europa.jobs

portalu z kontem na FB)
i)

w Serwisie
europa.jobs)

w trakcie konwersacji


Facebook Messenger na Portalu europa.jobs




Grand Canal Square, Grand Canal

Kto jest administratorem danych: europa.jobs oraz Facebook jako dwóch administratorów
europa.jobs

4. Podstawy przetwarzania danych
przez europa.jobs
prawne:
a) zgoda osoby - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) uzasadniony interes europa.jobs lub Facebooka - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
uzasadnionych interesów europa.jobs, jakimi jest

5.

u Gospodarczego?

-USA i USA-Szwajcaria.
europa.jobs
w tym:

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


egzekwowalne instrumenty mi dzy organami lub podmiotami publicznymi (np.
Tarcza Prywatno ci UE-USA i USA-Szwajcaria).

6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
europa.jobs
-mail na adres: gdpr@europa.jobs.
a)

danych
celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, o
p
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przetwarzaniu.
b) prawo do sprostowania danych

-mail na adres: gdpr@europa.jobs.

c)





przetwarzane,
w

d) prawo do ograniczania przetwarzania danych


ograniczymy wtedy wykorzystanie





zeciw wobec przetwarzania

na czas sprawdzenia, czy podstawy Twojego

e) prawo do przenoszenia danych

t
f)

prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
wykorzystywania Twoich danych osobowych przetwarzanych do realizacji uzasadnionych celów
europa.jobs (przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO

europa.jobs
dalszego ich przetwarzania.
g)

W wielu przypadkach realizacja
Zasady
dotyc

7. Jak realizujemy Twoje prawa?
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- EUROPA SP. Z O.O., ul. Nenckiego 136A, 52-223

przetwarzane oraz w celu wykazan

ne (np. e-mail, data urodzenia); dane
kontaktowe (adres e).

zepisami prawa (art. 6
ust. 1 lit. f).



osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia
wo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W takim przypadku zaprzestaniemy
dalszego przetwarzania danych osob
-mail gdpr@europa.jobs. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych: Pan Marcin Tynda dpo@europa.jobs

8.

u do Twoich danych.

tutaj.

9.
europa.jobs
europa.jobs
europa.jobs

blikowane przez firmy i osoby trzecie na
europa.jobs

europa.jobs
tutaj https://pl.europa.jobs/regulaminy/
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