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ДОДАТОК 1
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ Сайту ДЛЯ КАНДИДАТІВ
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ Сайту ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. (далі — Постачальник послуг) намагаються захищати
конфіденційність Користувачів, Одержувачів та Клієнтів Сайту. Цей документ описує політику
конфіденційності Постачальника послуг. Відвідуючи наші веб-сайти, ви приймаєте правила, описані в цьому
документі.
У Політиці конфіденційності ми використовуємо наступні терміни:
Постачальник послуг — PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. із зареєстрованим офісом у Wrocław, 136A
Nenckiego, що внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що знаходиться у
районному суді для Wrocław — Fabryczna, VI, 0000509786, податковий ідентифікаційний номер (NIP) 899-2754-745.
Служба, Сайт — інтернет-Сайт, доступний на europa.jobs.
Користувач — повнолітня фізична особа, що використовує функціональні можливості, запропоновані
Сайтом постачальника послуг, які не вимагають реєстрації або входу.
Одержувач, Кандидат — повнолітня фізична особа, яка володіє Особистим кабінетом на Сайті та
користується послугами, наданими електронними засобами постачальником послуг.
Клієнти/роботодавці — компанії, які розміщують оголошення про роботу на Сайті та мають рахунок
клієнта/роботодавця.
Оголошення про роботу — вакансії, що опубліковані на Сайті.
GDPR, Загальний регламент захисту інформації — регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
2016/679 від 27.04.2016 про захист осіб у процесі обробки персональних даних та про вільний рух таких
даних і скасування Директиви 95/46/WE (Загальний регламент захисту даних).
Умови — умови для кандидатів або роботодавців.

1. Хто контролює ваші персональні дані?
Контроль ваших персональних даних здійснюється PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. із
зареєстрованим офісом у Wrocław, 136A Nenckiego.
2. Як зв'язатися з нами для отримання додаткової інформації про обробку персональних
даних?
Надішліть нам повідомлення:
a) На адресу електронної пошти: gdpr@europa.jobs
б) Скористайтеся нашою контактною формою ua.europa.jobs/контакти/
в) Поштою на адресу PRACUJ W UNII — EUROPA Sp. z o.o, Wrocław, 136A Nenckiego 52-223.
г) Контакт через захист персональних даних: gdpr@europa.jobs; офіцером із захисту даних (data
protection officer): Містер Marcin Tynda dpo@europa.jobs
3. Як ми обробляємо дані?
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У зв'язку з тим, що ми надаємо різні види послуг для різних груп Користувачів, нижче ми описуємо
кожен випадок, вказуючи мету та обсяг оброблюваних даних та їх правову основу.
Послуги ДЛЯ КАНДИДАТІВ
а) Подання заявки на відкриту вакансію.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, дата народження, знання іноземних мов, рідна
мова, наявність водійського посвідчення, додаткові дані в резюме, сертифікати, рекомендації від
роботодавців.
● Мета обробки даних: надання послуг, що складаються з надання кандидатам можливості подати
заявку на роботу в PWU; подання заяви кандидата (як зареєстрованого, так і не зареєстрованого
Користувача) для роботи, розміщеної роботодавцем; пересилання повідомлень від кандидата до
роботодавця; збільшення шансів знайти роботу кандидатом, завдяки дозволу роботодавцям
автоматично перекладати резюме кандидата (тільки у форматі PDF) на англійську та німецьку мови.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (б) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Так, ми надаємо дані роботодавцям (які мають Обліковий запис на
нашому Сайті) з оголошеннями про роботу, на які подали заявку. Список роботодавців доступний
тут: ua.europa.jobs/перевірити-роботодавця/
б) Особистий кабінет.
● Тип даних: адреса електронної пошти, зашифрований в системі пароль, ім'я, прізвище, дата
народження, номер телефону, рідна мова, інформація про спеціальність та досвід, знання іноземних
мов, наявність водійського посвідчення, дані, що містяться в наданих документах, резюме та
мультимедіа.
● Мета обробки даних: створення облікового запису, використання Сайту Користувачем, що входить
до системи як кандидат.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (б) Загальний регламент захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.
в) Відповідність резюме кандидата до вимог роботодавця (Служба узгодження кандидатів).
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, дата народження, номер телефону, рідна
мова, інформація про професію та досвід, інформація про роботу, на яку надана заявка або яка була
вказана в особистому кабінеті, знання іноземних мов, наявність водійського посвідчення, додаткові
дані в резюме, сертифікати та мультимедіа, згода особи.
● Мета обробки даних: пропонування кандидатів роботодавцям — відповідність кандидатів до вимог,
зазначених в оголошеннях про роботу, що розміщені на Сайті роботодавцем; збільшення шансів
знайти роботу кандидатом, завдяки дозволу роботодавцям автоматично перекладати резюме
кандидата (тільки у форматі PDF) на англійську та німецьку мови.
● Правова основа: стаття 6 (1) (a) Загального регламенту про захист даних.
● Чи ми розповсюджуємо дані? Так, ми надаємо дані роботодавцям, які мають Обліковий запис на
Сайті
та
користуються
цією
послугою.
Список
роботодавців
доступний
тут:
ua.europa.jobs/перевірити-роботодавця/
г) Відправлення повідомлень з інформацією про відкриті вакансії на електронну адресу.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, інформація про спеціальність, на яку надано
заяву, згода на отримання оголошення про роботу, номер телефону, згода на отримання
комерційної інформації, посада.
● Мета обробки даних — надсилання повідомлень, з вакансіями.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (а) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи ми розповсюджуємо дані? Ні.
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ґ) Комунікація, що стосується надання послуг.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, причина та зміст повідомлення, дата
відправлення.
● Мета обробки даних: відправлення повідомлень та інформації, що стосується PWU (інформація про
етапи надання послуг, зміни в умовах, нові функціональні можливості, затвердження та
попередження).
● Правова основа: Стаття 6 (1) (b) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи ми розповсюджуємо дані? Так. Ми надаємо дані за певних обставин, наприклад, на вимогу з
наглядових та правоохоронних органів у разі контролю або вимоги документального підтвердження.
д) Можливість входу та реєстрації на Сайті через Facebook.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, ідентифікаційний номер кандидата на Сайті.
● Мета обробки даних: можливість входу та реєстрації на Сайті PWU (тільки в особистому кабінеті)
через Facebook.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (а) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.

Ми повідомляємо, що зазначені вище персональні дані також можуть бути оброблені для реалізації
законних інтересів PWU, управління внутрішнім аналізом, здійснення внутрішнього контролю, формування
внутрішніх звітів, що стосуються надання послуг або операцій з обробки, та демонстрації відповідно до
законодавчих норм. Правовою основою такої обробки є стаття 6 (1) (f) Загального регламенту про захист
даних.
Послуги ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
е) Обліковий запис роботодавця.
● Тип даних: адреса електронної пошти, зашифрований в системі пароль, назва компанії, назва
компанії, що відображається на Сайті, номери телефонів, веб-адреса, адреса компанії,
реєстраційні номери (NIP, Regon, KRAz).
● Мета обробки даних: створення облікового запису, використання Сайту для Користувача, що
входить до системи, як Роботодавець.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (b) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Так — в обґрунтованих обставинах з наглядовими органами у разі
виникнення грубих порушень або за підозрою в правопорушеннях.
є) Візитна картка роботодавця
● Тип даних: назва компанії, телефонні номери, веб-адреса, адреса компанії, реєстраційні номери
(NIP, Regon, KRS, KRAZ), описовий вміст, розміщений роботодавцем, дані, що містяться в
мультимедійних файлах і дані, що містяться в сканованих документах, надіслані роботодавцем.
● Мета обробки даних: оприлюднення даних роботодавців (які мають активні рахунки на Сайті та
розміщені оголошення про роботу) для інших Користувачів Сайту.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (b) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи є ці дані загальнодоступними? Так на веб-Сайтах europa.jobs
ж) Перевірка роботодавця
● Тип даних: адреса електронної пошти, назва компанії, номери телефонів, веб-адреса, адреса
компанії, реєстраційні номери (NIP, Regon, KRAZ), опис, розміщений роботодавцем, дані, що
містяться в мультимедійних файлах і даних, що містяться в відсканованих документах, наданих
роботодавцем.
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● Мета обробки даних: перевірка вірогідності даних, наданих при реєстрації роботодавця в
офіційних реєстрах.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (f) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми ці дані? Так – за певних обставин з наглядовими органами, у разі
виникнення грубих порушень або за підозрою в правопорушеннях.
з) Виставлення рахунків, виставлення рахунків-фактур.
● Тип даних: адреса електронної пошти, назва компанії, телефонні номери, адреса компанії,
номер реєстрації NIP, мова, валюта, зміст, зазначений у рахунку-фактурі або проформа-фактурі.
● Мета обробки дані: автоматична видача рахунків-фактур на панелі інструментів роботодавця.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (b) Загального Регламенту захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми ці дані? Так — за певних умов з наглядовими органами.
и) Онлайн оплата та оплата карткою.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, валюта, сума, назва платежу, спосіб
оплати (обраний банк або платіж по картці).
● Мета обробки даних: надання можливості оплати послуг для роботодавців на Сайті.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (b) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Ми надаємо адресу електронної пошти, назву платежу та суму суб'єктам, які здійснюють оплату
в режимі онлайн та з карткою.
і) Обслуговування Замовника та спілкування з ним.
● Тип даних: адреса електронної пошти, назва компанії, номер телефону.
● Мета обробки даних: обслуговування клієнтів, відправлення інформації про діяльність Сайту та
просування його послуг.
● Правова база : Стаття 6 (1) (b) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.
ї) Чат з Користувачем Сайту в розділі Працедавець на Сайті
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я та прізвище.
● Мета обробки даних: обслуговування чату з Користувачем; надання необхідної допомоги
роботодавцям, що посилаються на Послуги Сайту.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (f) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи надаємо ми дані? Ні.
Ми повідомляємо, що зазначені вище персональні дані також можуть бути оброблені для реалізації
законних інтересів PWU, що керують внутрішнім аналізом, здійснюють внутрішній контроль, формують
внутрішні звіти, що стосуються надання послуг або операцій з обробки, та демонструють відповідність
законодавчим нормам. Правовою основою такої обробки є стаття 6 (1) (f) Загального регламенту про захист
даних.
Послуги ДЛЯ Користувачів Сайту, КАНДИДАТІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ
й) Контактна форма.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, номер телефону.
● Призначення обробки даних: забезпечення можливості листування з PWU через контактну
форму; продовження зв'язку через програмне забезпечення для розсилки поштою.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (f) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.
к) Відправлення маркетингових повідомлень.
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● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, назва компанії, адреса, причина та зміст
зв'язку, відправлення даних.
● Мета обробки даних: здійснення маркетингу та поширення повідомлень та інформації, відносно
PolandWorkforce
● Правова основа: Стаття 6 (1) (a) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми ці дані? Так, для постачальників послуг розсилки або доставлення в разі
використання цієї форми відправлення.
л) Розсилка для партнерів.
● Тип даних: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище, назва компанії; посада, країна, рідна мова,
номер телефону, згода на отримання комерційної інформації.
● Мета обробки даних: відправлення повідомлень, замовлених партнерами з PWU.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (а) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.
м) Веб-push-повідомлення.
● Тип даних: файли cookie Користувача: IP-адреса особи (тільки у випадку, якщо IP присвоєно
конкретній особі, а не постачальнику послуг), тип браузера, операційна система та тип
пристрою, час запиту на сервер, дані, що відносяться до відвідуваних сайтів на Сайті PWU.
● Призначення обробки даних: дозволяє Користувачам використовувати функцію веб-pushповідомлення (також відповідно до автоматичного профілювання на основі відвідуваних сайтів).
Маркетингові повідомлення відносно власних послуг та їх партнерів.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (а) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Ні.
н) Зображення реклами на Сайті PWU:
● Тип даних: файли cookie, вказані тут: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl;
Додаткова інформація: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
● Мета обробки даних: зображення реклами зовнішніх рекламодавців Користувачам Сайту.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (a) та Стаття 6 (1) (f) Загального регламенту про захист даних на
інших Сайтах (ремаркетинг).
● Тип даних: файли cookie Користувача (у псевдонімізованій формі): ідентифікатор cookie, паролі
електронної пошти, ідентифікатор мобільної реклами, інші технічні ідентифікації, які дозволяють
диференціювати індивідуальну поведінку без безпосередньої ідентифікації осіб; файли cookie,
що використовуються Google — джерело: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl;
https://policies.google.com/technologies/partner-sites; адреса електронної пошти, ім'я, прізвище,
інформація про посаду (для якої застосовується або відбувається пошук роботи); дані, зібрані
компанією Facebook у вказаному там обсязі: https://www.facebook.com/about/privacy/.
● Мета обробки даних: відображення PWU до Користувачів Інтернету (на інших сайтах).
● Правова основа: Стаття 6 (1) (a) або статті 6 (1) (f) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Так, ми ділимося даними з компанією Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія; Facebook Ireland Limited, 4 Гранд-канал, Грандканал Харбор, Дублін 2, Ірландія.
о) Зв'язок з Користувачем Сайту через Facebook Messenger.
● Тип даних: ім'я, прізвище, логін Facebook, зміст розмови, файли, надіслані під час розмови.
● Мета обробки даних: можливість спілкування з Користувачем Сайту vie Facebook Messenger на
Сайті PWU.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (a) Загального регламенту щодо захисту даних.
● Чи розповсюджуємо ми дані? Так, ми надаємо ці дані Facebook Inc., Menlo Park, California, США,
іншим Користувачам Messenger, котрі є частиною розмови.
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п) Моніторинг Користувачів Сайту з метою поліпшення функціональності Сайту та підвищення безпеки.
● Тип даних: cookie Користувача: IP, дані браузера (розташування та мова); дані, зібрані
аналітичним
інструментом
Hotjar
(докладніше:
https://help.hotjar.com/hc/enus/articles/115011789248-HotjarCookies); дані, зібрані Сайтом Google Analytics (файли cookie
названі:
_utma,
_utmb,
_utmc,
_utmz,
oraz
_utmv;
додаткова
інформація:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites); дані, зібрані на Facebook (дані від Pixel).
● Мета обробки даних: моніторинг Користувачів Сайту та їх дії на веб-сайті з використанням
інструментів: Google Analytics, Facebook Pixel та HotJar з метою поліпшення функціональності
Сайту та підвищення безпеки.
● Правова основа: Стаття 6 (1) (а) або Стаття 6 (1) (f) Загального Регламенту щодо захисту даних.
● Чи ділимося ми даними? Так, ми надаємо дані Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland; Facebook Inc., Menlo Park, California, США.
● Застосовуємо механізми встановлення профілю Користувачів, однак вони не повинні слугувати
основою для юридичних наслідків для Користувачів.
● Застосовуємо механізми, що дозволяють анонімізувати дані. Коли це можливо, дані є
анонімними в межах Європейського Союзу.
4. Чи передаємо ми ваші дані країнам, які не входять до Європейської економічної зони?
Ваші персональні дані можуть бути передані за межі Європейської економічної зони роботодавцям
для того, щоб надавати послугу на основі правової бази Загального регламенту захисту даних. Ваші
особисті дані можуть бути передані за межі Європейської економічної зони нашим постачальникам
відповідно до належної безпеки, зазначеної в Статті 46 (2) Загального захисту даних, включаючи:
● Рішення Європейської Комісії про забезпечення належного рівня безпеки на території країни,
галузі або організації в цій країні.
● Стандартні договірні положення, затверджені Європейською Комісією.
● Юридично обов'язкові та виконані інструменти між державними органами (наприклад,
збереження конфіденційності ЄС-США (IP/16/216)).
5. Як довго ми зберігаємо ваші особисті дані?
Ми зберігаємо ваші дані протягом часу укладання та дії договору з вами. Після закінчення терміну дії
договору ми зберігаємо дані ще протягом 3 років, а також претензії, що стосуються використання
наших послуг. Дані, що стосуються обслуговування рахунку роботодавця на Постачальник послуг,
зберігаються протягом 6 років для виконання зобов'язань, що випливають із закону, включаючи
сферу обліку та оподаткування.
6. Які права ви маєте відповідно до обробки даних?
Ми забезпечуємо реалізацію законів, що стосуються обробки ваших особистих даних. Ваші вимоги
відповідно до наступних прав можна повідомити нам, надіславши листа на адресу електронної
пошти: gdpr@europa.jobs
а) Право доступу до даних — ви маєте право отримувати від нас інформацію, якщо ваші особисті
дані обробляються. Якщо так, то ви маєте право отримати доступ до них та отримати
інформацію про цілі обробки, категорії персональних даних, приймачів або категорії приймачів,
очікувану тривалість зберігання, джерело отримання даних, автоматизований спосіб прийняття
рішень, включаючи встановлення профілю, передачу даних третій особі та цінні папери,
пов'язані з цим. Ви можете отримати копію ваших особистих даних, які обробляються.
б) Право на виправлення персональних даних — ви маєте право виправити ваші особисті дані, які
є неправильними, та заповнити дані, які є неповними. Ви можете зробити це самостійно в
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налаштуваннях свого особистого кабінету або, відправивши листа на адресу електронної
пошти: gdpr@europa.jobs
в) Право видалення даних — ви маєте право вимагати видалення всіх ваших особистих даних,
якщо:
● Ваші дані більше не потрібні для цілей, на які вони були зібрані або оброблені.
● Ви зняли згоду, яка була основою для їх обробки.
● Ви заперечили обробку ваших даних для маркетингових цілей.
● Ваші особисті дані обробляються незаконно.
г) Право обмежувати обробку персональних даних — ви маєте право вимагати обмеження на
обробку в наступних випадках:
● Якщо ви сумніваєтеся в правильності персональних даних — тоді ми обмежуємо
використання ваших даних на час їх підтвердження, не більше 7 днів.
● Якщо обробка ваших даних незаконна, ви відмовляєтеся їх видаляти, і натомість вимагаєте
обмеження на їх використання.
● Якщо ваші дані для нас більше не потрібні, але необхідні вам до моменту часу встановлення,
виконання чи захисту юридичних позовів.
● Якщо ви заперечували проти обробки протягом тривалого періоду перевірки.
● Якщо ваші заперечення мають перевагу над нашою законною підставою.
ґ) Право на портативність даних — ви маєте право отримувати всі дані, які надавали нам, а потім
передавати їх будь-якому менеджеру по роботі з клієнтами за вашим вибором. Ви маєте право
вимагати передачу даних безпосередньо до нового менеджера по роботі з клієнтами, якщо це
технічно можливо.
д) Право заперечувати проти використання даних — ви маєте право заперечувати проти
використання ваших персональних даних, оброблених для надання обґрунтованих цілей PWU
(оброблених на юридичній основі статті 6 (1) (f) Загальний регламент захисту даних), наприклад
для того, щоб надсилати повідомлення, що стосуються надання Послуги (нові Послуги або
функціональні можливості), моніторингу, профілювання, проведення внутрішнього аналізу,
внутрішнього контролю, внутрішніх звітів, що стосуються надання послуг або операцій обробки
та демонстрації відповідності нормативним актам. Внесення такого заперечення вплине на
припинення процесу обробки, якщо PWU не доведе до законної та обґрунтованої основи
подальшої обробки.
е) Право відкликання згоди — ви маєте право відкликати будь-яку попередньо дану згоду на
обробку ваших особистих даних. Зняття константи вплине на негайне припинення обробки
персональних даних, які були оброблені на основі цієї згоди. Це не вплине на обробку даних, які
були реалізовані до зняття згоди. Якщо ви зняли згоду на обробку даних, може статися, що
використання деяких функцій Сайту не буде можливим.
7. Як ми реалізуємо Ваші права?
Згідно з чинним законодавством тривалість виконання вимог може бути до 1 місяця. У разі складного
характеру попиту або збільшеної кількості вимог, тривалість може бути продовжена до 3 місяців. У
разі таких змін, ми про це повідомимо. Кореспонденція, що стосується реалізації вашого запиту,
буде архівуватися та зберігатися з міркувань підтвердження.
Інформаційне застереження щодо реалізації ваших прав:
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● Контроль за вашими персональними даними та даними осіб, які звертаються з проханням
реалізувати свої права, що випливають з Регламенту загального захисту даних, здійснюється
PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O., Wrocław, 136A Nenckiego.
● Обробляються дані з метою забезпечення реалізації вимог особи, чиї дані обробляються з
метою демонстрації відповідності положенням закону.
● В залежності від операції обробки, застосованої до вимоги правильної реалізації попиту,
необхідно обробляти різні набори персональних даних. Ці дані можуть включати: ім'я та
прізвище особи, ідентифікаційні дані (наприклад, адреса електронної пошти, дата народження);
контактні дані (адреса електронної пошти); інформація, пов'язана з реалізацією запиту
(наприклад, довідковий номер, контекст обробки, діяльність щодо обробки, дата, зміст, вчинені
дії, рішення щодо запиту або вимоги).
● Правова основа такої обробки — стаття 6 (1), що означає, що обробка необхідна для
дотримання юридичного зобов'язання (є статтею 6 (1) (c)) та для реалізації наших законних
інтересів, що є метою демонстрації відповідності положенням закону (Стаття 6 (1) (f)).
● Повідомляємо, що особисті дані, надані для реалізації цього попиту, зберігатимуться з метою
доказу протягом 5 років після закінчення року, в котрому отримано запит або вимогу.
● Зацікавлена особа має право вимагати доступ до своїх персональних даних У багатьох
випадках також має право вимагати виправлення, видалення, обмеження обробки його
персональних даних та права їх передачі. Зацікавлена особа також має право подати скаргу до
наглядового органу.
● Зацікавлена особа має право заперечувати проти обробки, якщо збір та використання даних
ґрунтується на наших законних інтересах. У такому випадку ми припиняємо подальшу обробку
персональних даних, що стосуються заперечення, якщо ми не зможемо показати законні
підстави для їх подальшої обробки. Всі питання мають бути адресовані: gdpr@europa.jobs;
офіцером із захисту даних (data protection officer): Містер Marcin Tynda dpo@europa.jobs
8. Як ми захищаємо ваші дані?
Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення безпеки ваших особистих даних. Дані захищені від
втрати, пошкодження, розкриття, несанкціонованого доступу та неправильного використання. Форми
та процес входу в систему реалізуються з використанням SSL — зашифрованої передачі, що значно
ускладнює перехоплення доступу до ваших даних.
9. Відповідальність.
Ця Політика конфіденційності стосується Користувачів Сайту europa.jobs. Постачальник послуг не
несе відповідальності за обробку даних іншими суб'єктами, включаючи сервери та інтернет-Сайти
(також веб-сайти рекламодавців на PWU), на які Користувач був переправлений. Будь ласка,
прочитайте детальні положення про захист цих суб'єктів. Постачальник послуг також не несе
відповідальності за зміст, розміщений сторонніми особами та компаніями, зокрема у формі
оголошень про роботу, освітніх пропозицій, профілів кандидатів, облікового запису Одержувача
тощо. Постачальник послуг також не несе відповідальності за зміст Сайту, який не належить йому.
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