POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniżej znajdziesz zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.
DANE OSOBOWE
1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest FOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA
AGENCY SP. Z O.O. S.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st.
Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000639697, NIP: 701-06-19-176, REGON: 365520722,
reprezentowaną przez komplementariusza:
FOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA AGENCY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16,
02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000620023, NIP: 701-05-79-318, REGON: 364545625, zwana dalej
Administratorem.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Biuro@foszersawicki.com
3. Jakie dane są przez nas zbierane i jaki jest cel ich przetwarzania?
Przetwarzamy tylko te dane, które nam podałeś poprzez wypełnienie formularza bądź kontakcie na
adres email (np. dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, dane cookies).
● Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały nam podane,
czyli w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe, przeprowadzenia procesu współpracy,
przeprowadzenie procesu rekrutacji, realizacji projektów, realizacji ewentualnej umowy.
● Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na
monitorowanie zachowania użytkownika. Każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić
sprzeciw do jego działania i wykorzystania.
Podanie każdych danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów
określonych powyżej.
4. Podstawa przetwarzania danych.
W zależności od przypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
• Twoja wyraźna zgoda (np. zgoda wyrażona w emailu);
• realizacja umowy, na potrzeby której otrzymaliśmy dane;
• prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
● Dane otrzymane na potrzeby procesu rekrutacyjnego przechowywane będą na okres
zamknięcia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłe procesy przez okres 2 lat.
● Dane związane z umową będą przetwarzane przez okres potrzebny w związku z jej realizacją i
rozliczeniem.

6. Dostęp do danych.
Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem
usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania lub swoim współpracownikom w celu
kontynuowania korespondencji lub procesowania projektu.

7. Twoje prawa
Każdy użytkownik może żądać od Administratora:
a)

dostępu do swoich danych osobowych,

b)

sprostowania danych osobowych,

c)

usunięcia danych osobowych,

d)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)

przeniesienia danych osobowych.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.

2. PLIKI COOKIES
1. Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania serwisu, a w
szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
2. Plik Cookie, to mały fragment tekstu, który nasza strona wysyła do przeglądarki i który przeglądarka
wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
3. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej
funkcjonalności stron internetowych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak:
typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Cookies generowane są przez Administratora oraz podmioty trzecie, tj. Facebook w ramach
wykorzystywanego narzędzia “piksel Facebooka”, w celu optymalizacji treści na stronie internetowej.
4. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies:
Google Inc z siedzibą w USA), w celu optymalizacji działania serwisu.
5. Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie
poprzez ustawienia w przeglądarce użytkownika.

