POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy Polityka prywatności wchodzi w życie dnia 25 maja 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,
ujawniania 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 Polityki możesz się z nami
skontaktować.
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 ?
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, która specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych oraz
wynajmie pracowników. W ramach świadczonych usług oferujemy Ci pomoc w znalezieniu
pracy, w tym poprzez prezentowanie Ci odpowiednich ofert pracy oraz udostępnianie Twoich
danych potencjalnym pracodawcom.
Możesz skorzystać z oferowanych przez nas usług:
a) rejestrując się w naszej bazie za pośrednictwem naszej strony internetowej,
b) odpowiadając na oferty pracy zamieszczone na naszej stronie internetowej,
c) odpowiadając na oferty pracy zamieszczone przez nas na portalach takich jak: pracuj.pl.,
ogłoszenia.trojmiasto.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, olx.pl i inne
d) przekazując swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w naszej siedzibie w Gdańsku oraz
oddziale w Warszawie.

II.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Jobhouse Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-241) przy al. Grunwaldzkiej 31. Jako
Administrator danych określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

III.

Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakich celach?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację, w tym w
szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, nr telefonu,
adres e-mail oraz Twój wizerunek.
Twoje dane przetwarzamy w następującym celu i zakresie:

a) udział w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji na potrzeby własne oraz na
zlecenie potencjalnych pracodawców: w tym celu przetwarzamy dane osobowe
podane przez Ciebie w dokumentacji aplikacyjnej (CV i/lub list motywacyjny) tj.
Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, dane
kontaktowe (adres e-mail lub nr telefonu), dane dotyczące wykształcenia,
doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, Twoich zainteresowań, Twój
wizerunek, a także innych przekazanych przez Ciebie informacji w odpowiedzi na
zamieszczone przez nas ogłoszenie o pracę. Od Ciebie zależy czy weźmiesz udział w
rekrutacji prowadzonej wyłącznie na konkretne stanowisko czy wyrazisz zgodę na
przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, a tym samym
wyrazisz chęć otrzymywania rekomendowanych Tobie ofert pracy w przyszłości,
b) rejestracja w naszej bazie danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane
przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na naszej stronie
internetowej tj. imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail oraz data urodzenia, a
także dane znajdujące się w przekazanej przez Ciebie dokumentacji aplikacyjnej (CV
i/lub list motywacyjny) tj. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do
korespondencji, dane kontaktowe (adres e-mail lub nr tel), dane dotyczące
wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, Twoich
zainteresowań, Twój wizerunek, a także inne przekazane przez Ciebie informacje, na
potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych na nasze potrzeby oraz na
zlecenie potencjalnych pracodawców. Rejestracja w naszej bazie danych umożliwia
prezentowanie Ci odpowiednich ofert pracy, a także udostępnianie Twoich danych
potencjalnym pracodawcom.
Rejestracja w naszej bazie danych polega na przekazaniu przez Ciebie swojej aplikacji
(CV) i nie jest równoznaczna z założeniem konta.
c) ustalenie, dochodzenie roszczeń: w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące
korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia,
d) badanie Twojej satysfakcji: w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w udzielonych przez Ciebie
odpowiedziach zawartych w przygotowanych przez nas ankietach lub formularzach
stosowanych do badania satysfakcji świadczonych przez nas usług.

IV.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
a) nasz obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych określonych w przepisie art. 221
§1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO – na potrzeby
związane z prowadzoną przez nas rekrutacją,
b) podejmowanie działań przed zawarciem umowy (o pracę, o pracę tymczasową bądź
umowy cywilnoprawnej) tj. art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

e) nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu usług własnych,
dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń, prowadzeniu analiz jakości świadczonych
usług tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
f) Twoja zgody w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza wskazane
powyżej podstawy przetwarzania, w tym wykraczających w szczególności poza
ustawowy zakres danych przewidziany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks pracy tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

V.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
a) potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Twojemu
wykształceniu i doświadczeniu,
b) dostawcom usług, 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, administratorzy aplikacji za
pośrednictwem, których przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne,
c) osobom przez nas upoważnionym – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mogą
mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami,
d) administratorom danych osobowych – niektórzy z dostawców usług w pewnym
zakresie sami określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jak
np. administratorzy niektórych portali za pośrednictwem, których przesyłasz nam
swoją aplikację bądź podmioty zajmujące się remerketingiem,
e) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie
Twoich danych.

VI.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?
Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa spoza obszaru Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich po spełnieniu jednego z
poniższych warunków:
a) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych
osobowych w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała
decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO,
b) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora lub innego administratora danych
osobowych, który uczestniczy w programie Privacy Shield („Tarcza prywatności”),
c) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych
osobowych w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt
20) oraz 47 RODO,
d) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych
osobowych na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zawartych pomiędzy
Spółką a Procesorem lub innym administratorem danych osobowych.

Przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, w stosunku do którego nie
zachodzi żadna ze wskazanych powyżej przesłanek będzie możliwe na podstawie Twojej
zgody udzielonej po uprzednim poinformowaniu Cię o możliwym ryzyku związanym z takim
przekazaniem.

VII.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia procesu
rekrutacyjnego, w którym uczestniczysz i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu jednego (1)
miesiąca po jego zakończeniu.
Jeśli jednak wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez Jobhouse Sp. z o.o., wówczas Twoje dane osobowe będą przez nas
przechowywane przez okres trzech (3) lat od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody w tym
zakresie.

VIII.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, umożliwiamy Ci realizację
następujących, przysługujących Ci praw:
a) prawo dostępu do treści swoich danych:
masz prawo uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak to
przysługuje Ci uprawnienie uzyskania następujących informacji: cel przetwarzania;
kategorie przetwarzanych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o
odbiorcach w państwach trzecich; planowany okres przechowywania Twoich danych
osobowych bądź kryteria określenia tego okresu; prawach przyznanych Ci na mocy RODO
w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego; o źródle Twoich danych osobowych; o
zautomatyzowanym podejmowania decyzji w tym profilowaniu; o zabezpieczeniach
stosowanych przez nas, w związku z przekazywaniem Twoich danych do państw trzecich.
Ponadto przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które
przetwarzamy.
b) prawo do sprostowania danych:
masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są
nieprawidłowe bądź ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.
c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”):
jeśli uznasz, że nie ma podstaw do dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, możesz żądać ich usunięcia. Prawo do usunięcia danych przysługuje Ci jeśli:
- Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
- wycofałeś zgodę - w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych opierało się na
udzielonej przez Ciebie zgodzie,
-wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach
marketingowych,

- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Złożone przez Ciebie żądanie usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w
zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, w tym w szczególności w zakresie: Twojego imienia i nazwiska, adresu e -mail
oraz adresu do korespondencji.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w
następujący przypadkach:
- gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – ograniczymy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam ich
prawidłowość (nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania),
- gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu
danych, w zamian żądając ograniczenia ich przetwarzania,
- gdy Twoje dane nie są już nam potrzebne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy i
przetwarzaliśmy, ale są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony
przysługujących Ci roszczeń,
- gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – ograniczymy
przetwarzanie Twoich danych do czasu stwierdzenia czy podniesione przez Ciebie
podstawy sprzeciwu przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem
związanym z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W przypadku skorzystania z powyższego prawa nie będziesz uczestniczył w
prowadzonych przez nas procesach rekrutacji. Nie będziesz ponadto otrzymywał od nas
żadnych ofert pracy.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego
uzasadnionego interesu. Ponadto, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.
Jeśli skorzystasz ze ww. prawa, usuniemy Twoje dane osobowe, których przetwarzaniu
się sprzeciwiłeś, chyba że będziemy mieli inną prawną podstawę do ich przetwarzania.
f)

praw do przenoszenia danych:
w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody bądź
realizowanej umowy, masz prawo uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłeś. Możesz je przekazać innemu podmiotowi, jak też
zlecić nam przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (o ile jest to
technicznie możliwe).
Realizacja ww. prawa nastąpi poprzez przekazanie Twoich danych osobowych w pliku
elektronicznym.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem bądź w inny
sposób naruszamy przysługujące Ci prawa masz prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h) prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda
dotyczyła:
w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych uniemożliwi dalsze
korzystanie z naszych usług tj. udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
Jobhouse Sp. z o.o. oraz otrzymywanie ofert pracy.

O fakcie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
poinformujemy odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane osobowe, chyba, że okaże się to
niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci, wskazanych powyżej praw, prosimy skieruj
swój wniosek na adres e-mail: ado@jobhouse.pl lub udaj się do naszej siedziby bądź
oddziału. Jednocześnie informujemy, że dla Twojego bezpieczeństwa przed realizacją ww.
praw mamy obowiązek zweryfikować Cię jako osobę, której dotyczą dane osobowe objęte
wnioskiem.

Zgłoszone przez Ciebie żądanie rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie potrzeby (z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań) możemy przedłużyć ten
termin o kolejne dwa miesiące. W każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania
żądania, poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu jego rozpatrzenia oraz przyczynie
przedłużenia.

IX.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe objęte są ochroną w toku całego procesu przetwarzania danych. Dane,
które przesyłasz nam drogą elektroniczną są zabezpieczone - szyfrowana transmisja danych
SSL podczas rejestracji i korespondencji pocztowych. Dokumentacja aplikacyjna dostarczona
do nas w formie papierowej przechowywana jest w zabezpieczonych szafach. 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.

X.

Czy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie zautomatyzowanego profilowania.
W związku z korzystaniem z naszych usług wykorzystujemy dane dotyczące Twojego życia
zawodowego tj. wykształcenia, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w celu
indywidualizacji rekomendowanych Tobie ofert pracy oraz udostępniania Twoich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom poszukującym kandydatów odpowiadających
Twojemu profilowi zawodowemu. Nie tworzymy jednak Twojego profilu z wykorzystaniem
zautomatyzowanych środków lub algorytmów, nie udostępniamy również potencjalnym
pracodawcom narzędzi służących budowaniu profilu kandydata. Wszystkie czynności we ww.
zakresie odbywają się z udziałem czynnika ludzkiego tj. pracy naszych pracowników i
współpracowników.
W zakresie uzależnionym od sposobu w jaki korzystasz z portali internetowych, za
pośrednictwem których wysyłasz swoje CV, możesz otrzymywać rekomendowane Tobie
oferty pracy bądź Twoje dane służąc budowaniu profilu udostępnianego następnie
potencjalnym pracodawcom, informujemy, że nie występujemy w charakterze
administratora danych osobowych odpowiadającego za zautomatyzowane przetwarzanie
Twoich danych osobowych, w tym profilowanie we wskazanym powyżej zakresie.
Administratorem danych osobowych, a tym samym podmiotem decydującym o celu oraz
sposobie stosowania zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych są
właściciele portali internetowych, z których korzystasz. Informacje w tym zakresie uzyskasz w
odpowiednich dokumentach publikowanych przez te portale.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności
od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te
nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie
wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane
reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy
też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie
behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w
szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z
możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj:
http://www.youronlinechoices.com.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji,
które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w
szczególności:
informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• przeglądane postronny,
• czas spędzony na stronie,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują
się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców
poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

XI.

Pliki cookies:
W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, możemy gromadzić Twoje dane za
pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, które umożliwiają identyfikację
przeglądarki lub urządzenia. O tym w jaki sposób korzystamy z opisanej powyżej technologii
dowiesz się z odrębnego dokumentu poświęconego Plikom cookies.

XII.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
• Google Analytics,
• Google Tag Manager,
• Facebook Custom Audiences,
• Facebook, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
• Cux,
• YouTube.
Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały
poniżej.

Google Analytics - szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na
tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony
specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy

Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod
śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją
przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi
Google.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które
pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google
Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp
w ramach Google Analytics to, w szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
• czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.
Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
• raporty demograficzne i zainteresowań,
• remarketing,
• funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do
jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
• przedział wieku, w którym się znajdujesz,
• Twoja płeć,
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z
tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły
Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie
tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie
kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i
podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager
nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to
powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Chat on-line – szczegóły
Korzystamy z technologii chatu on-line gdzie dane przechowywane są tymczasowo, przez
okres niezbędny do podjęcia akcji przez Administratora.

Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup
Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów
reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na
naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka,
która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych
Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do
określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób
należących do tych grup.
Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami
o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać
dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już
zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na
Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz
przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia
społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy
społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN.
Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu
społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu
społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu
społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu
pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.
Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika,
odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki
internetowej.
Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby
personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z
przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim
jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez
administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np.
doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja
własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób
informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów
serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów
tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do
swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej
ograniczony zestaw informacji.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym
serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz
również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych
informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o
kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku.
Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek
osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w
Twoim profilu.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów,

jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach
prywatności poszczególnych usługodawców:
• Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation,
• LinkedIN - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
• Instagram - https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

CUX – szczegóły
Korzystamy z narzędzia cux.io dostarczanego przez firmę Cloud Development Kamil
Walkowiak, zarejestrowaną przy ul. Rzemieślniczej 19/16, 58-530 Kowary. Działania w tym
zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym
na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego
ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. cux.io nie
udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje
dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io.
Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach cux.io to, w szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
• czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, podstrony, jakie przeglądasz w
ramach naszego serwisu,
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
• źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
• miejsca, w które klikasz myszką.
W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony kod
monitorujący cux.io. Wykorzystuje on pliki cookies narzędzia cux.io. Z poziomu naszej strony,
z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć
kod śledzący cux.io.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez cux.io,
zachęcamy do wejścia na stronę https://app.cux.io/legal/privacy-policy "

YouTube – szczegóły
Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany
jest przez Google LLC.
Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach
udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na

Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki
nie odtworzysz nagrania.
Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje
informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli
nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta
Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej
stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności
zostały opisane w polityce prywatności Google.
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo
bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze
swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych
stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie
świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym,
niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz
szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:
• regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,
• polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

XIII.

Dodatkowe informacje:
Jobhouse Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany niniejszej Polityki lub wprowadzenia nowej
Polityki. Zmiana lub wprowadzenie nowej Polityki zostanie podana do Twojej wiadomości
poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie na naszej stronie internetowej
www.jobhouse.pl.
W przypadku wprowadzenia istotnych zmian niniejszej Polityki, możemy poinformować Cię
również w drodze wiadomości przesłanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

