Obowiązek informacyjny RODO
Informacja Dotycząca Danych Osobowych
- dla kandydatów ITHOUSE SP. Z.O.O. ul. Marszałkowska 126/134
Warszawa, 00-008, KRS 0000757583, REGON 381807090, NIP 6762557773

1. Administrator danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest Firma New Media Studio sp. z o.o,
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, KRS 0000356658, REGON 142413491,
NIP 5342446196
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu poprzez podane dobrowolnie przez użytkownika poprzez
zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)
oraz dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP);
c) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rekrutacji.
3. Jaki jest cel przetwarzania danych?
a) Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych są
przetwarzane w celu: zatrudnienia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w
tym kontakt telefoniczny lub e-mailowy dot. m.in. bieżących formalności, ofert
pracy, prowadzenie rejestru pracowników i zleceniobiorców oraz
przeprowadzania poszczególnych etapów rekrutacji.
b) Poza wykorzystywaniem w powyższych celach dane używane będą również
do prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania
strony, wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i
usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio
zaakceptowanym przez użytkownika.
4. Prawo do danych osobowych
a) Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi
do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie osób fizycznych;
5. Informacja o plikach cookies.
a) Serwis korzysta z plików cookies.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu 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.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
e) 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 wylogowania, 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.
f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka
ochrony prywatności Google Analytics

j) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności
sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o
ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
k) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/
ads/preferences/
6. Udostępnienie danych.
a) Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą
przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
b) b)
W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli:
50 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.), 50 lat [art. 125a ust.
4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)]. W zakresie
przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę dane będą przechowywane
do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania, maksymalnie do momentu
zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych.
7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www
b) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
•
Internet Explorer
•
Chrome
•
Safari
•
Firefox
•
Opera
•
Android
•
Safari (iOS)
•
Windows Phone
•
Blackberry
8. Odstąpienie dostępu do danych

a) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania w każdym czasie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
możliwy jest za pośrednictwem e-mail: kariera@ithouse.co

