POLITYKA PRYWATNOŚCI
z myślą o ochronie Twoich praw opracowaliśmy model postępowania, oto główne
zasady jakimi się kierujemy:

poruszając się po naszej witrynie pozostajesz anonimowy
– tak długo jak chcesz,
zmienia to dopiero Twoja świadoma decyzja dotycząca rejestracji aplikacji w
naszym systemie rekrutacyjnym;
uzyskiwane dane informatyczne (tak jak np. Twój adres IP) w trakcie połączenia w
internecie są wykorzystywane przez nas jedynie w celach statystycznych np.
informacji o mieście, regionie z którego odwiedzana jest nasza strona i stosowane
wyłącznie do celów marketingowych;

Aplikowanie na ogłoszenia wymaga Twojej rejestracji
wypełnienia formularza a podawane przez Ciebie w nim dane trafiają do
administrowanej , chronionej i zabezpieczonej przez Link2Europe bazy danych
zgodnie z wymogami prawnymi

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane
Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Twojej zgody, aby zawrzeć umowę
i wypełniać jej warunki, w celach bezpośrednio związanych z usługami, które
świadczy Link2Europe, aby sprzedawać swoje usługi, wykonywać rozliczenia
finansowe i aby prowadzić nasze kampanie reklamowe oraz inne działania
marketingowe.
Aby prowadzić nasze kampanie reklamowe oraz inne działania marketingowe i
przedstawiać Ci nasze Usługi musisz na to wyrazić odrębną dobrowolną zgodę.
Dzięki stałemu kontaktowi z Nami będziesz otrzymywał atrakcyjne oferty pracy
dostosowane do Twoich oczekiwań.

Czas w jakim Twoje dane będą przetwarzane
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
rekrutacji w której uczestniczysz, lub przez czas nieokreślony jeśli wyrazisz
odrębną dobrowolną zgodę na udział w dalszych rekrutacjach oferowanych przez
Link2Europe, w przypadku zaś zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez

czas niezbędny do realizacji umowy, oraz ewentualnych roszczeń wynikających z
jej zawarcia.

Skutek nie podania danych
Pamiętaj podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie powoduje żadnych
skutków prawnych, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do
świadczenia przez Link2Europe usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich realizację.
Również zawarcie umowy na świadczenie usług zawartych w umowie wymaga
podania danych niezbędnych do jej realizacji.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające
dane w imieniu Link2Europe na podstawie umów powierzenia (t.j. biuro księgowe,
czy firma hostingowa).
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Jakie przysługują Tobie prawa !
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich
przetwarzania.
W przypadku wyrażenia zgody Masz prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na
przetwarzanie danych, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego Link2Europe dokonał na podstawie zgody przed
jej cofnięciem

Link2Europe jest administratorem Twoich danych
zapewniamy ich bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne, aby zarządzane przez
naszą firmę dane osób – kandydatów, chronione były przed przypadkowymi lub
zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostępem osób
nieupoważnionych. Podjęte środki bezpieczeństwa są na bieżąco usprawniane,
stosownie do postępu technologicznego. Podawane przez Ciebie dane w formularzy
rejestracyjnym służą nam głównie do realizacji procesów rekrutacyjnych, w
których Twoja kandydatura może uczestniczyć. Tylko ściśle określone grono osób naszych pracowników ma do nich dostęp i wykorzystuje go do nawiązania z Tobą
kontaktu, przedstawienia Ci aktualnych ofert pracy, prezentacji Twojej
kandydatury pracodawcy, aplikacji Twojej osoby na szkolenie językowe.

Administratorami Twoich danych w ramach świadczonych przez Link2Europe
usług mogą być również Zaufani Partnerzy. Lista Zaufanych Partnerów znajduje
się poniżej.
Link2europe N.V oraz IP Techniek Uitzenden&detacheren

zgodnie z wymogami prawa
masz zapewnioną możliwość kontroli swoich danych

Przysługuje Tobie:
a)
b)
c)
d)
e)
e)
e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu.
prawo do cofnięcia zgody.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.
W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:
• informowania Cię o naszych nowych ofertach pracy
• składania Ci ofert pracy
• informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych usług
• informowania Cię o szczegółach dotyczących wydarzeń, takich jak targi, eventy
• informowania Cię o dostępności wolnych miejsc pracy
• realizacji procesu rekrutacji

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak imię i nazwisko, adres
zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu
• historii Twojego zatrudnienia

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy
pracownika, który będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii.
Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres info@link2europe.pl

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie
W oparciu o Twoje dane osobowe Link2Europe może podejmować wobec Ciebie
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Tobie ofert pracy
najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Link2Europe dziękuje że jesteś z NAMI

