POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 roku.
Celem wprowadzenia Polityki prywatności jest przekazanie informacji jakie dane zbieramy, do jakich
celów je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych. Pod pojęciem „przetwarzania” należy rozumieć wszelkie operacje
wykonywane na Twoich danych osobowych od ich pozyskania, przechowywania, wykorzystywania,
ujawnienia po ich usunięcie.
Zależy nam, abyś posiadał wiedzę w jaki sposób i do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a
także w jaki sposób chronimy Twoją prywatność, dlatego prosimy abyś zapoznał się z niniejszą
Polityką.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią niniejszej Polityki możesz się
skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych:
a) Inspektor Ochrony Danych Madej Wróbel Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Magazynowa 45;
b) nr tel: 785-051-670;
c) e-mail: iod@marketing.madejwrobel.pl.
Niniejsza Polityka została opracowana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO”).

I.

Czy przekazujesz nam swoje dane osobowe ?
Podejmując z nami współpracę przekazujesz nam swoje dane osobowe. Możesz podjąć z
nami współpracę jako klient, potencjalny klient, kontrahent czy kandydat na pracownika.
Możesz skontaktować się z nami celem uzyskania informacji o świadczonych przez nas
usługach m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej
stronie internetowej www.madejwrobel.pl/marketing. Skontaktowanie się z nami wymaga
podania przez Ciebie adresu e-mail, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Ponadto, możesz przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) w
odpowiedzi na ogłoszenie o pracy zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce
„Kariera”.

II.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji
celu, dla którego pozyskujemy Twoje danych, w tym w szczególności do:
a) zawarcia z nami umowy lub podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia
b) udzielenia przez nas odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Ciebie za
pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) wzięcia udziału w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji.

III.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Madej Wróbel Marketing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Magazynowa 45.
Pozostałe dane kontaktowe: nr tel +48 32 771 22 99.
Jako Administrator danych określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

IV.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację, w tym w
szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr telefonu oraz
adres e-mail.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
1. prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz
do celów przyszłych rekrutacji (o ile wyraziłeś na to zgodę),
2. świadczenia przez nas usług,
3. nawiązywania relacji handlowych,
4. udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem
zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego,
5. weryfikacji świadczonych przez nas usług, prowadzenia statystyk rynkowych
(weryfikujemy liczbę użytkowników odwiedzających naszą stronę oraz interesujące
ich treści, aby móc dostosowywać treść strony do potrzeb użytkowników).
Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, w zależności od celu obejmuje w
szczególności:
a) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, PESEL;
b) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres, nr tel, adres e-mail;
c) dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz
wypełnianiem obowiązków ciążących na Spółce;
d) dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych.
W ramach realizowanych przez nas, wskazanych powyżej celów nie przetwarzamy danych
szczególnych kategorii, o których mowa w przepisie art. 9 ust. 1 RODO.

V.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
W ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, Twoje dane osobowe możemy
udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych.
Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszym
poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania Twoich danych (występują w
charakterze podmiotów przetwarzających) np. rozwijanie i utrzymywanie systemów
informatycznych i serwisów internetowych, firmy IT;
b) osobom przez nas upoważnionym – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mogą
mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami;
c) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie
Twoich danych.
Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą
przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

VI.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe objęte są ochroną w toku całego procesu przetwarzania danych.
Komputery, z których korzystamy podczas codziennej pracy posiadają odpowiednie
zabezpieczenia informatyczne znacznie utrudniające dostęp do Twoich danych
nieupoważnionych osobom.
Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają wyłącznie imiennie upoważnione osoby.
Ponadto, na potrzeby związane z ochroną Twojej prywatności stosujemy i doskonalimy
szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkom naruszenia
ochrony danych osobowych.
Zapewniamy, aby dostawcy usług, z którymi współpracujemy zapewniali odpowiednie środki
bezpieczeństwa gwarantujące odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

VII.

Pliki cookies:
Możemy również gromadzić Twoje dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki
cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze,
tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies identyfikują dane komputera
i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć
się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób
łączone z danymi osobowymi użytkowników tj. nie wpływają na sposób działania urządzeń
końcowych, nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu zainstalowanym na
tych urządzeniach.
Pliki cookies wykorzystywana są do:
a) dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Informacje o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego użytkownika oraz
zmianie ustawień dotyczących cookies znajdują się w przeglądarce użytkownika. Zazwyczaj
przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną

obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.

VIII.

Jakie prawa przysługują Ci, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych ?
Umożliwiamy Ci skorzystanie z poniższych praw:
a) dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich
danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania
informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych
danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych oraz przysługujących Ci prawach;
b) sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie
dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne,
przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia;
c) usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a
jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w
sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje
Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy
danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony
naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich
przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa;
d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe
dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także
w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą
działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać
Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam
roszczeń;
e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego – możesz, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, nie
będziemy mogli przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli
przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu
sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej
wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony
roszczeń;
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda
dotyczyła – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim Twoja zgoda była
wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane
osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego
organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na
adres e-mail iod@marketing.madejwrobel.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony
Danych Madej Wróbel Marketing Sp. z o.o. ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska.
Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą
zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę
występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

IX.

Dodatkowe informacje:
Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki lub wprowadzenia nowej Polityki. Zmiana
Polityki może być uzasadniona w szczególności zmianą obowiązujących przepisów prawa lub
wytycznymi organów sprawujących nadzór nad ochroną danych osobowych. Zmiana lub
wprowadzenie nowej Polityki zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie
informacji w tym zakresie na naszej stronie internetowej www.madejwrobel.pl/marketing.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej.

