
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Niniejszy regulamin zawiera informacje dotyczące: 

a) Sposobu zbierania danych o użytkowniku 

b) Kto jest administratorem danych osobowych 

c) W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe 

d) Prawa użytkownika i sposób kontaktu z administratorem danych 

e) W jaki sposób zabezpieczamy dane pobierane od użytkownika 

f) Politykę wykorzystywania plików cookies na niniejszej stronie internetowej 

 

 

 

A. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKU ORAZ CEL 

PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. Jesteśmy Agencją Pośrednictwa Pracy, zajmującą się przedstawianiem kandydatom 

ofert pracy. Pośredniczymy w kontakcie pomiędzy kandydatem a pracodawcą. W celu 

jak najlepszego dopasowania oferty do potrzeb kandydata, potrzebujemy danych 

osobowych pozwalających na Pana/Pani identyfikację, w szczególności: imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nr kontaktowy a także informacje o 

poziomie wykształcenia oraz przebiegu ścieżki zawodowej. Te informacje uzyskujemy 

poprzez formularz aplikacyjny, znajdujący się na naszej stronie. Zgoda na udzielenie 

informacji o danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, decydujesz 

czy twoje dane będziemy przetwarzać tylko raz, w celu konkretnej rekrutacji czy też 

wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach.  

2. Zgoda na przetwarzanie danych może dotyczyć także celów marketingowych. 

Oznacza to, iż wyraża Pan/Pani zgodę abyśmy kontaktowali się  telefonicznie lub 

mailowo w celu przedstawienia naszych usług. Zgoda marketingowa jest dobrowolna i 

może w każdej chwili zostać anulowana.  

3. Kolejnym sposobem zbierania danych o użytkowniku jest przesłanie przez niego 

drogą mailową lub listowną aplikacji. Aplikację rozpatrujemy i przetwarzamy tylko 

wówczas, gdy jest ona opatrzona klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych. W 

przypadku braku takiej klauzuli, aplikacja nie będzie przetwarzana.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty pracy na 

podstawie art. 6, ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Użytkowanie naszej strony internetowej wiąże się z automatycznym zbieraniem 

danych o użytkowniku takich jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu 

operacyjnego. Dane te zbierane są w celu analizy zachowań użytkowników na stronie, 

a przez to ulepszenia jej zawartości. Dane te w żaden sposób nie pozwalają na 

identyfikację Pana/Pani osoby. 

6. Jako administrator Pana/Pani danych osobowych, na podstawie odrębnych umów o 

powierzeniu danych osobowych, możemy przekazywać Pana/Pani dane klientom, dla 



których świadczymy usługi a także firmie hostingowej, dostawcy poczty 

elektronicznej czy systemu rekrutacyjnego z którego korzystamy. Pana/Pani dane 

osobowe przekazywane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.  

 

 

 

B. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: P.H.U. EURO WELT Katarzyna 

Farys, NIP: 5751773923, KRAZ: 12809, e-mail: info@eurowelt.com.pl, telefon: 

660 080 799, z siedzibą: 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54/23 

2. P.H.U. EURO WELT Katarzyna Farys nie powołało Inspektora Danych Osobowych. 

 

C. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE  

 

1. Pana/Pani dane osobowe wykorzystywane są w celu wzięcia udziału w procesie 

rekrutacyjnym a co za tym idzie, w celu zatrudnienia u pracodawcy (Klienta).  

2. Pomiędzy Agencją Pośrednictwa Pracy EURO WELT a Pracodawcą (Klientem) 

podpisana została umowa o celu przekazywania a także zakresie przetwarzania Pana/ 

Pani danych osobowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich (rozumianych 

jako państwa spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z realizacji umowy lub zgodnie z udzielonymi zgodami na wzięcie 

udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

 

 

D. PRAWA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM 

 

1. Posiada Pan/Pani:  

- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych 

- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

- prawo do przenoszenia danych osobowych 

- prawo do sprzeciwu wobec kontaktu bezpośredniego 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

- prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

2. W celu skontaktowania się z Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub/i 

skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 

info@eurowelt.com.pl 

 

 

 

 

 

 



E. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE POBIERANE OD 

UŻYTKOWNIKA 

 

1. Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej są zabezpieczane za pomocą 

odpowiednich systemów opisanych w wewnętrznym dokumencie zwanym „Polityka 

bezpieczeństwa”.  

2. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą systemu SSL. 

3. Dane przesyłane w formie papierowej są wprowadzane do systemu elektronicznego 

przez osobę upoważnioną, a następnie niszczone za pomocą narzędzi spełniających 

normy w tym zakresie 

4. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych posiadają tylko i wyłącznie osoby do tego 

upoważnione. 

 

F. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA NINIEJSZEJ 

STRONIE INTERNETOWEJ 

 

1. Niniejsza strona internetowa korzysta z tak zwanych plików cookies (ciasteczek) 

2. Jeśli nie zgadza się Pan/Pani na korzystanie z plików cookies, można. To zrobić za 

pomocą zmiany ustawień w przeglądarce. Internetowej. 

3. Większośćprzeglądarek internetowych domyślnie akceptuje użycie plików cookies. 

Może Pan/ Pani zmienić. Ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane 

w całości lub częściowo, np. tylko od stron trzecich. Możesz także każdorazowo 

otrzymywać komunikat w momencie wysyłania ciasteczek na Pana/Pani urządzenie.  

4. Pliki cookies to pliki zapisywane i przechowywane na Pana/Pani komputerze lub 

innym urządzeniu podczas odwiedzin witryn internetowych. Ciasteczko zawiera 

zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” 

ciasteczka (jego istnienia), oraz losowy unikalny numer służący do identyfikacji 

przeglądarki z jakiej następują połączenia ze stroną internetową.  

5. Ciasteczek używa się w następujących celach: 

- aby witryna internetowa była dostosowana do użytkownika 

- aby lepiej dopasować treści dostępne na witrynie internetowej do Pana/Pani 

oczekiwań i zainteresowań 

- do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć, jak użytkownicy 

poruszają się po witrynie internetowej a co za tym idzie, pomagają w poprawieniu ich 

zawartości i funkcjonalności. 

6. Na naszej stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje plików cookies: 

sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu jedynie podczas korzystania 

ze strony. Ciasteczka stałe pozostają natomiast na urządzeniu tak długo, jak długo 

mają ustawiony czas życia i do momentu, kiedy je usuniesz. 

7. Korzystając z naszej strony internetowej możesz otrzymywać pliki cookies 

pochodzące od podmiotów trzecich, np. Google.  
 


