Polityka prywatności TransJobs.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wysokiej
Oświadczenie o prywatności
Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”) reguluje politykę stosowaną przez
TransJobs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-146), ul. Racławicka 2-4, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000651523, REGON 366037235, NIP
8992804377 (dalej jako "TransJobs.eu"), oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w

zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa Użytkowników.
Administratorem Danych Osobowych według niniejszej Polityki Prywatności jest TransJobs.eu,
zwana dalej „Administratorem” lub „TransJobs”
Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za
pośrednictwem stron internetowych (dostępnych pod adresami www.transjobs.eu oraz
www.gotowidojazdy.pl (dalej jako „Strony Internetowe Administratora”). Nie obejmuje stron
internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą
odnośników znajdujących się w ww. stron internetowych.

Pliki Cookie
Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, i
zapisywania ich preferencji, w związku z używaniem Stron Internetowych Administratora, i są to
następujące preferencje: język i danych logowania. Możliwe jest wyłączenie plików „cookie” w
przeglądarce internetowej, co może spowodować uniemożliwienie korzystania z niektórych lub
wszystkich usług.
Pliki cookie umożliwiają informowanie o logowaniu Użytkownika, przechowują informacje i
funkcje dostosowania zawartości Stron Internetowych Administratora do preferencji Użytkownika
optymalizując korzystanie z witryn. Używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Stron Internetowych Administratora,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji
personalnej Użytkownika.
Strony Internetowe Administratora dostępne pod ww adresami wykorzystują następujące pliki
cookie:
●
●
●

Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki,
które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to
wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.

●
●
●
●
●

Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
Funkcjonalne
umożliwiają
zapamiętanie
preferowanych
przez
użytkownika
funkcjonalności serwisu.
Reklamowe umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do
zainteresowań użytkownika.

Cookies zewnętrzne
Google Analytics zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki
wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie
korzystania przez internautów z analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce z jakiego
internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie
zawierają danych osobowych. Polityka prywatności Google
YouTube prezentowanie treści multimedialnych osadzonych na stronie przez właściciela
witryny udostępnianych przez serwis YouTube. Plik śledzi odtwarzanie klipu wideo i
przechowuje preferencje użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Ciasteczko jest
zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu YouTube. Polityka prywatności Google
Facebook używając na stronie przyciski "Lubię to", "Rekomenduj", "Podziel się" użytkownik
loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp
do serwisu Facebook. Polityka prywatności Facebook

Dane w Google Analytics
Ruch na Stronach Internetowych Administratora monitorowany jest przez system analityczny
Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich
popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy
udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim.
Gromadzone dane
W celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za
pośrednictwem udostępnionego formularza na Stronie Internetowej Administratora tj.
www.gotowidojazdy.pl i/lub www.transjobs.eu
Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, płeć, datę urodzenia a
także podczas wywiadu telefonicznego lub dostępny formularz można przekazać dane dot.
preferencji i kwalifikacji zawodowych, numer telefonu oraz adres zamieszkania i doświadczenie
zawodów. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość,
lokalizacja, rodzaj przeglądarki).
Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:
●
●
●
●
●
●

niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,
w szczególności w zakresie świadczenia usług oferowanych przez Administratora,
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu podjęcia
negocjacji/zawarcia umowy/zlecenia,
przesłania naszego biuletynu informacyjnego dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.
przekazania informacji dotyczących usług, na prośbę Użytkownika,
przechowywania, w celu późniejszego przetrwania polegającego na nawiązaniu kontaktu z
Użytkownikiem, który pozostawił swoje dane, w celu złożenia oferty usług Administratora.

Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania
Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na
temat aktualnych oraz przyszłych usług Administratora. Informacje te będą przesyłane za
pośrednictwem telefonu lub poczty e-maila, na adres wskazany przez Użytkownika w postaci
kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może jednak zrezygnować z
otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres zmiana@transjobs.eu (tzw.
cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania i
żądania usunięcia.
Udostępnianie danych innym podmiotom
Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika
podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem a także podwykonawcom w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator
dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia,
które uniemożliwiają uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. poprzez
SSL, szyfrowane połączenia).
Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za
wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego
żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).
Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską
Korzystając ze strony internetowej, produktów lub usług Użytkownik wyraża zgodę na
przesyłanie danych osobistych przez Administrator poza obszar Wspólnoty Europejskiej w celu
przetwarzania tych danych w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dostęp do danych
Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych
osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość
Użytkownika Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Użytkownika. Administrator
dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące usunięcia
danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące
przepisy prawa lub zgodne z prawem cele biznesowe Administratora. Administrator umożliwia
korygowanie większości danych osobowych w ramach równych funkcji oferowanych w ramach
Serwisu Internetowego Administratora (np. samodzielnie poprzez edycję konta lub za
pośrednictwem konsultanta).
Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:
●
●

●
●

stosuje szyfrowanie SSL,
umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (zalecane jest
ustawianie haseł, składających się z min. 6 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki
specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w tajemnicy,
kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne
środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do danych,
udziela dostępu do danych osobowych jedynie upoważnionym pracownikom, kontrahentom i
przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp i są oni zobowiązani do zachowania
ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść
konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Mogą przetwarzać je wyłącznie na
potrzeby Administratora, w związku z prawidłowym świadczeniem usług Użytkownikom.

Oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 3.10.2016. Administrator zastrzega sobie
prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia
modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od
dnia opublikowania ich na stronach www.transjobns.eu lub www.gotowidojazdy.pl wraz ze
wskazaniem daty ich wprowadzenia.
Informacje kontaktowe
W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem:
TransJobs Sp. z o.o., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław
email: info@transjobs.eu

