Oświadczenie o prywatności Euro Talents
Niniejsze oświadczenie o prywatności odnosi się do strony internetowej www.eurotalents.pl . Jest to
strona dedykowana usługom oferowanym przez Euro Talents nv – 7123354897 – Dolna 3 Maja 8, 20079 Lublin.
Strona korzysta z plików cookies. Bardziej szczegółowe informacj nt. rodzajów cookies i ich
zastosowania znajdziesz poniżej. Ponadto strona umożliwia korzystanie z formularza kontaktów i/lub
skontaktowanie się mejlowo oraz zapisanie się do newslettera oraz założenie konta. Niniejsza lista
nie jest jednak pełna. Niewymienione nowe zastosowania strony zostają automatycznie objęte
niniejszą polityką prywatności.
1. Zbieranie danych
Korzystając z tej strony, danych kontaktowych oraz innych usług, można gromadzić dane osobowe.
“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej osoby (“dane”). Dane można
gromadzić na różne sposoby w nieograniczony sposób, poprzez:
o
o
o
o
o
o

Rejestrowanie się/Założenie konta na tej stronie
Korzystanie z naszych usług
Aplikowanie na dane stanowisko
Skontaktowanie się z nami przez formularz kontaktowany online, e-mail, fax itp.
Zapisanie się do naszego newslettera i/lub
Udział w ankiecie

Nasza firma może sama gromadzić dane lub otrzymać je z innych źródeł, jeśli dałeś na to pozwolenie.
Euro Talents nv może w nieograniczony sposób gromadzić oraz przetwarzać dane dzięki:
o

o

o

o

Danym administracyjnym oraz osobowym, jak nazwisko, adres, telefon, adres mejlowy,
wybór języka. Te dane zostają przetworzone w celu prawidłowej identyfikacji i możliwości
kontaktu.
Preferencji dotyczącym zatrudnienia oraz cech, np. preferencji zawodowych, okresu oraz
miejsca zatrudnienia, wykształcenia, znajomości języków i PC, itp. To przetwarzanie pozwala
na dopasowanie wakatu do kandydata.
Umowie i danym związanym z zatrudnieniem. W celu sporządzenia poprawnych
dokumentów prawa pracy i przestrzegania zobowiązań prawnych wynikających ze stosunku
pracy.
Niektórym ogólnym danym technicznym (np. adres). Ma to na celu poznanie funkcjonalności
naszej strony internetowej i jej wykorzystania oraz możliwych strategii marketingowych,
badań i statystyk.

Euro Talents nv nie będzie w żadnym wypadku przekazywać zgromadzonych danych osobowych
osobom trzecim, chyba że wyraźnie wyrazisz na to zgodę z góry lub jeśli jest to konieczne do
wykonywania naszych usług (np. w odniesieniu do procedury zatrudnienia).
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Pragniemy zaznaczyć, że firmy/biura należące do naszej grupy przedsiębiorstw nie są traktowane jako
osoby trzecie, o ile przetwarzają dane w imieniu Euro Talents nv.
W niektórych przypadkach mamy prawny obowiązek przechowywania pewnych danych osobowych o
Tobie i/lub przekazywania ich instytucjom rządowym i/lub organom sądowym, np. sekretariatowi
społecznemu, zobowiązaniom podatkowym lub w postępowaniu policyjnym lub sądowym.
Ponadto nasza firma może wezwać podwykonawców do zlecania im niektórych naszych usług, takich
jak firmy ICT, które zapewniają utrzymanie i zarządzanie stronami internetowymi/wewnętrznymi
systemami rejestracji, pomocą prawną, sekretariatem społecznym, agencjami marketingowymi itp. Ci
podwykonawcy zarządzają Twoimi danymi jako ‘dobry gospodarz’ i przetwarzają je zgodnie z ustawą
8/12/92 w sprawie ochrony prywatności i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (EU 2016/679
AVG/GDPR).
Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będziemy mogli Ci służyć zgodnie z niniejszą polityką
prywatności lub zgodnie z terminami prawnymi. Oczywiście zawsze masz prawo powoływać się na
swoje prawa, jak pokazano poniżej.
2. Bezpieczeństwo
Euro Talents SA podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne, prawne i organizacyjne w celu
ochrony informacji i danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, niezamierzonej modyfikacji lub
nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym nasza firma stosuje m.in.
szyfrowanie w celu zabezpieczenia komunikacji pomiędzy serwerem a komputerem, aby uzyskać
określone dane. Ponadto wykorzystuje się zapory sieciowe, systemy antywirusowe i wewnętrzną
ochronę hasłem. Liczba pracowników mających dostęp do Twoich danych osobowych jest również
ograniczona do osób wyznaczonych przez firmę, o ile jest to konieczne do wykonywania ich
obowiązków. Przetwarzanie danych odbywa się z należytym poszanowaniem ustawy o ochronie
prywatności osób (Ustawa o ochronie prywatności 8/12/1992) oraz ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (AVG/GDPR EU2016/679).
3. Prawa dot. zbierania danych
Każda osoba, której dane są przetwarzane, może przeglądać swoje dane osobowe, zlecać ich
poprawianie, przekazywać, ograniczać, sprzeciwiać się przetwarzaniu lub usuwać je zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności oraz rozporządzenie o ochronie
danych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (AVG/GDPR). W tym celu należy wysłać list z kopią dowodu
osobistego na wyżej wymieniony adres lub wysłać e-mail z tymi samymi danymi na adres mejlowy:
administratie@jobtalent.be. Jeśli użytkownik miałby dodatkowe pytania i uważałby, że jego prawa
nie są przestrzegane, tzn. przetwarzanie jego danych osobowych mogło zostać naruszone, może on
skontaktować się z Organem Nadzoru (organem ochrony danych). Aktualne dane kontaktowe można
znaleźć stronie internetowej www.privacycommission.be.
4. Niepełnoletni a korzystanie ze strony
Euro Talents nv uważa, że ochrona prywatności nieletnich jest bardzo ważna i zachęca rodziców do
zaangażowania się w działalność online swoich dzieci. Nasza firma nie będzie celowo gromadzić
danych osobowych nieletnich za pośrednictwem strony internetowej. Zachęcamy nieletnich, aby przy
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korzystaniu z naszej strony internetowej i chcąc przekazać swoje dane kontaktowe, wcześniej
poinformować o tym swoich rodziców i poprosić o ich opinię. Euro Talents nv zachęca również, aby
niepełnoletni i ich rodzice z wyprzedzeniem dokładnie zapoznali się z polityką prywatności.
W przypadku niektórych wniosków od nieletnich użytkowników nasza firma może najpierw poprosić
o zgodę rodziców. Zastrzegamy sobie prawo do zapytania o wiek użytkownika, jednak nie możemy
ponosić odpowiedzialności, jeśli nie będziemy wiedzieć, że dotyczą one danych osobowych osoby
nieletniej.
5. Pliki Cookies
Zgodnie z wymogami art. 129 ust. 1 ustawy o komunikacji elektronicznej z dnia 13 czerwca 2005 r.
Euro Talents nv pragnie poinformować odwiedzających strony internetowe o korzystaniu z plików
cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na twardym dysku u osób
odwiedzających witrynę. Zawierają one informacje, takie jak np. preferencje językowe internauty,
aby ta informacja nie musiała być ponownie wprowadzana podczas odwiedzania tej samej witryny
internetowej. Niektóre pliki cookie dbają o to, aby strona internetowa poprawnie się wyświetlała, a
inne, aby aplikacja strony działa prawidłowo. Jeśli nie chcesz, aby witryna zapisywała pliki cookies na
Twoim komputerze, możesz tak skonfigurować przeglądarkę.
o

Rodzaje plików cookies, których można używać

Pliki cookies można podzielić według ich pochodzenia, funkcji i długości funkcjonowania.
Pliki cookies strony głównej to pliki cookies, które są umieszczane przez stronę internetową, która
jest obecnie odwiedzana przez użytkownika (np. pliki cookies umieszczone przez
www.eurotalents.pl).
Pliki cookies osób trzecich to pliki cookies umieszczane przez inną nazwę domeny niż nazwa strony
odwiedzanej przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową, a osoba trzecia
umieszcza plik cookie za pośrednictwem tej witryny, jest to plik cookie innej firmy (np. pliki cookie
umieszczane przez Google, Twittera i Facebooka).
Funkcjonalne pliki cookies to pliki cookies, które zapewniają prawidłowe działanie witryny (np. pliki
cookies służące do logowania lub rejestracji i preferencji językowych). Funkcjonalne pliki cookie to
logiczne pliki cookies strony głównej.
Niefunkcjonalne pliki cookies to pliki cookies, które można umieszczać w celach statystycznych,
społecznych, targetowych i komercyjnych. Nie mają nic wspólnego z czysto technicznym wsparciem
strony. Pliki cookies o celach statystycznych pozwalają na sprawdzenie, które zakładki strony
odwiedzasz, a także lokalizację Twojego komputera itp.
Pliki cookies o celach społecznych umożliwiają użytkownikowi udostępnianie treści odwiedzanej
witryny za pośrednictwem mediów społecznościowych bezpośrednio innym osobom. Pliki cookies o
celach docelowymi pozwalają budować profil w oparciu o zachowanie podczas surfowania, dzięki
czemu wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań. Pliki cookies o celach
komercyjnych rejestrują, ile i które reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi. Niefunkcjonalne
pliki cookies mogą być plikami cookies osób trzecich lub podmiotów trzecich.
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Stałe pliki cookies: te pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku
cookies. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę, która umieściła
ten plik cookie (np. pliki cookie umieszczane przez media społecznościowe, takie jak Twitter,
Facebook, Google Analytics itp.). Większość niefunkcjonalnych plików cookies to stałe pliki cookies.
Tymczasowe pliki cookies: Te pliki cookies pozwalają nam uprościć działania użytkownika i połączyć je
ze sobą podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno
przeglądarki i kończy po zamknięciu ekranu przeglądarki. Tymczasowe pliki cookies są umieszczane
przez jakiś czas. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookies sesji zostają usunięte. Większość
funkcjonalnych plików cookies to tymczasowe pliki cookies.
o

Z których plików cookies korzysta strona Euro Talents nv?

Ta strona korzysta w szczególności z następujących plików cookies:
Google Analytics – tych cookies używamy do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający
korzystają z naszej strony internetowej, np. z której strony przychodzą i jak często przebywają w tej
witrynie. Używamy tych informacji, aby ulepszyć tę witrynę i zrobić ją przyjazną użytkownikowi. Te
pliki cookies nie identyfikują Cię osobiście. Gromadzą one dane przesyłane na serwery Google w
Stanach Zjednoczonych zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi prywatności. Dowiedz się więcej o
polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. - _ga = 2 lata
Ten plik cookie osób trzecich jest używany przez Google Universal Analytics w celu stworzenia
ogólnego obrazu liczby osób odwiedzających stronę, wyjątkowych odwiedzających, sesji i danych
kampanii. Używany jest losowo generowany identyfikator ID. _gid = 24 godziny. Ten plik cookie osób
trzecich jest używany przez Google Universal Analytics do śledzenia liczby odwiedzin strony. _gat = 1
minuta Ten plik cookie nie zachowuje informacji o użytkowniku, pozwala naszej witrynie ograniczyć
liczbę żądań na stronie doubleclick.net _gat_UA-71203822-1 = 90 dni.
Taglayer - to oprogramowanie, które pozwala nam na dynamiczne dostosowanie i spersonalizowanie
naszej zawartości historii odwiedzanych stron internetowych. Odbywa się to na podstawie plików
cookies, które anonimowo rejestrują Twoje zachowanie podczas surfowania w celu dopasowania
witryny internetowej do Ciebie. Więcej informacji na stronie: https://taglayer.com/tos?b=other. tglyr = 100 dni, tglyrl = 100 dni, token = 100 dni.

WordPress - to system zarządzania treścią (CMS), w którym niniejsza witryna jest zorganizowana i
zarządzana. Na tej stronie wykorzystywane są dwa pliki cookies, które są skierowanie tylko dla
administratorów
stron
internetowych.
Więcej
informacji
na
stronie:
https://automattic.com/privacy/. - wp-settings-1 = 1 rok. Pliki cookies typu wordpress służą do
dostosowania interfejsu i działania strony internetowej dla administratorów wordpress. Ten plik
cookie dotyczy wyłącznie użytkowników administratora w bazie danych CMS witryny. wp-settingstime-1 = 1 rok . To ciasteczko typu wordpress służy do dostosowania interfejsu strony dla
administratorów wordpress. Ten plik cookie dotyczy wyłącznie użytkowników administratora w bazie
danych CMS witryny.
Strona internetowa Euro Talents nv zawiera przyciski kierujące do mediów społecznościowych. Dają
one możliwość udostępniania określonych treści w sieci użytkownika. Te wyświetlane ikony stanowią
jedynie link do dostawcy odpowiednich mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). To one
mogą umieszczać pliki cookies. W przypadku plików cookie umieszczanych przez osoby trzecie,
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odsyłamy Cię do oświadczeń, które te strony przekazują na swoich stronach internetowych. Uwaga:
nie możemy wpływać na treść tych oświadczeń ani zawartość plików cookies od osób trzecich.

o

Jak wyłączyć pliki cookies?

Jak wyjaśniono powyżej, użycie plików cookies ma określone zastosowanie. Pamiętaj, że jeśli je
wyłączysz, niektóre elementy graficzne mogą nie wyglądać estetycznie lub nie będziesz mógł
korzystać z niektórych aplikacji.
Jeśli mimo wszystko chcesz zablokować pliki cookies, możesz to zrobić, w zależności od używanej
przeglądarki:
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

•

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
6. Linki do innych stron i aplikacji
Ta strona zawiera linki do stron naszych partnerów. Euro Talents nv nie może zagwarantować, że te
witryny są zgodne z polityką prywatności zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie
prywatności i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (AVG/GDPR) w
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dlatego zalecamy zapoznać się z klauzulami
prywatności, które muszą pojawić się na każdej stronie internetowej.
7. Modifikacje
Euro Talents nv zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
Każda modyfikacja zostanie opublikowana na stronie internetowej. Korzystając z tej witryny,
automatycznie wiążą Cię warunki (modifykowanej) polityki prywatności. W związku z tym zalecamy
dokładne zapoznanie się z tym tekstem, jeśli odwiedzasz naszą stronę.

8. Kontakt
Jeśli po przeczytaniu niniejszego oświadczenia nadal masz pytania, możesz skontaktować się z nami
mejlowo: administratie@jobtalent.be lub listownie: Job Talent nv - Bontgenotenlaan 1443 - 3000
Leuven.
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Ostatnia modyfikacja: 14/03/2018

EURO TALENTS NV |Oświadczenie o prywatności strony wersja 1.0 – marzec 2018

6

