POLITYKA PRYWATNOŚCI
IT CONNECT Sp. z o.o.
O nas
IT CONNECT Sp. z o.o. pełni jest firmą rekrutacyjno - outsourcingową (prowadzimy zarówno rekrutacje na potrzeby
własne, jak również na potrzeby współpracujących z nami klientów).
Administratorem danych należących do IT CONNECT Sp. z o.o. jest IT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Marszałkowska 80, poczta 00-517,NIP: 701-00-65-944.
Na potrzeby wykonywania naszej działalności:
- korzystamy z systemu informatycznego i prowadzimy stronę internetową pod adresem http://www.itconnect.pl/
(dalej określona również jako Strona)
- posiadamy oficjalne konto na portalu społecznościowym Facebook (link: https://www.facebook.com/ITCPeopleinIT/)
- posiadamy oficjalne konto na portalu (link: https://www.linkedin.com/company/3584730).
Dbając o najwyższy standard świadczonych przez nas usług, a jednocześnie mając na uwadze poszanowanie Twojej
prywatności chcemy zapoznać Cię z celem i sposobem przetwarzanych przez nas danych osobowych, które
pozyskujemy w ramach funkcjonalności naszego serwisu internetowego, działalności w mediach społecznościowych
i przekazywanych nam drogą e-mailową.
O Tobie
Jako użytkownik sieci internetowej musisz być świadomy, że informacje, które udostępniasz podlegają przetwarzaniu.
Ta część informacji, która umożliwia zidentyfikowanie Cię jako użytkownika stanowi Twoje dane osobowe. Do danych
osobowych zaliczamy informacje oczywiste jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania, jednak musisz wiedzieć, że Twój
adres e-mail, nick, adres IP czy numer telefonu również traktowane są jako dane osobowe i podlegają ochronie
prawnej.
Zapoznanie się z niniejszym dokumentem- polityką prywatności pozwoli Ci uzyskać informacje dodatkowe ponad te,
które już zostały Ci przekazane, o zakresie pozyskiwanych przez nas danych osobowych, celu w jakim to robimy
oraz Twoich prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych.
Pozyskiwanie danych osobowych:
Gromadzimy dane osobowe na temat Twojego korzystania z naszej strony internetowej, w tym informacje dotyczące
ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści formularzy kontaktowych oraz inne
informacje komunikacyjne i uwzględniające zasoby, z których korzystasz.
W celu ułatwienia komunikacji IT CONNECT Sp. z o.o. zapewnia osobom przeglądającym witrynę internetową dostęp
do następujących narzędzi, z których korzystanie wiąże się z uzupełnianiem pól o wskazane informacje, a co za tym
idzie- przetwarzaniem wprowadzonych danych osobowych:
-formularz kontaktowy dla Klientów umożlwiający szybki kontakt dla potencjalnych Klientów;
-formularz kontaktowy dla Kandydatów umożlwiający szybki kontakt i możliwość przesłania dokumentów
aplikacyjnych na wybrane oferty;
-kontakt za pośrednictwem podanych numerów telefonów i adresów e-mail w każdym możliwym zapytaniu;
-link przenoszący na oficjalny fanpage IT CONNECT Sp. z o.o. stworzony w serwisie Facebook i LinkedIn. Możesz tam
zarówno pozostawić nam wiadomość publiczną w formie komentarza lub posta, jak również skontaktować się z nami
za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych w oparciu o powyższe sposoby ich zbierania:
- informacje na temat Twojego korzystania z naszych systemów, w szczególności informacje dotyczące adresu IP, typu
przeglądarki, ruchu w serwisie, oraz dane dotyczące lokalizacji, dane dzienników logowania i inne dane komunikacyjne;
- Twoje imię i nazwisko, data oraz miejsce urodzenia, dane kontaktowe i kwalifikacje (dotychczasowe zatrudnienie,
wykształcenie, szkolenia) oraz wszelkie inne informacje znajdujące się w twoim życiorysie, CV, liście motywacyjnym
lub innych dokumentach aplikacyjnych, które nam prześlesz bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail
wskazanego na stronie lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego;
- jeżeli skontaktujesz się z nami w celu przedstawienia swojej oferty pracy lub nawiązania współpracy możemy
przetwarzać między innymi twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu/adres e-mail);
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- wpisy, których dokonasz na naszym na profilu Facebook i LinkedIn również stanowią dane osobowe i mogą prowadzić
do szerokiej identyfikacji Twoich zainteresowań i stylu życia- ich podawanie jest jednak Twoją dobrowolną decyzją
i odpowiadasz za ich treść, niemniej w zakresie w jakim Twoje profilowe ustawienia prywatności na to pozwalają
są one również przetwarzane przez nas.
Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z podanych na stronie internetowej numerów telefonów kontaktowych, przekazane
w trakcie rozmowy dane dotyczące Twojej osoby lub działalności, którą prowadzisz mogą zostać utrwalone w celu
umożliwienia nadania tematowi rozmowy dalszego biegu.
W jakim celu przetwarzamy powyższe dane osobowe?
IT CONNECT Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- dostosowanie treści witryn internetowych oraz profilu na Facebook i LinkedIn do preferencji użytkowników
jak również dążenie do ich stałego rozwoju i w celach statystycznych;
- umożliwienie sprawnej formy komunikacji pomiędzy nami a pracodawcami, potencjalnymi, klientami, kandydatami,
pracownikami, współpracownikami;
- umożliwienie zapoznania się z aktualnie świadczoną ofertą;
- najlepsze dopasowanie ofert do profilu kandydata;
Czy mogę nie wyrazić zgody na przetwarzanie moich danych osobowych?
Dane przekazywane za pośrednictwem serwisu internetowego (formularze, adresy e-mail, konto Facebook, konto
LinkedIn) są podawane dobrowolnie, jednakże należy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami
obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby dostosować się do Twojego działania
lub na nie odpowiedzieć. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych
formularzy kontaktowych są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Musisz mieć jednak świadomość,
że ograniczenie wprowadzonych danych, np. do cv lub listu motywacyjnego może mieć wpływ na wynik postępowania
rekrutacyjnego.
Czy udostępniamy twoje dane osobowe osobom trzecim?
Tak, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim w następujących przypadkach:
- do celów współpracy z naszym usługodawcą z zakresu działań IT- obsługa hostingu i wsparcia naszych systemów
informatycznych, możliwe jest bowiem, że wykonywanie zleconych im działań uwzględni zapoznanie
się z wprowadzonymi danymi osobowymi (mamy podpisane z nim umowę o współpracy i klauzulę ochrony danych).
- w konkretnych przypadkach dane są udostępniane do klientów obecnych lub potencjalnych pracodawców,
mianowicie będziemy udostępniać Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub zadania mogące
Cię zainteresować. Jednak robimy to jedynie za Twoją zgodą. Jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa to udostępnimy przetwarzane dane przedstawicielom policji, organów
nadzoru lub organów ścigania.
Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
Prawo zobowiązuje nas do posiadania podstawy prawnej odnośnie przetwarzanych danych osobowych.
Dlatego wyjaśniamy, że informacje, które od Ciebie pozyskujemy są niezbędne do następujących czynności:
- podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, których celem jest zawarcie umowy o pracę
lub współpracę.
- przetwarzania niezbędnego do realizacji uzasadnionych interesów IT CONNECT Sp. z o.o. związanych
z wykonywaniem przez nas i nasz personel prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, które to prawo nie ma
nadmiernego wpływu na Twoje uzasadnione interesy lub podstawowe prawa i wolności. Zapewniamy, że procesy
te będą prowadzone tak, aby nasze uzasadnione interesy nie przeważały nad jakimikolwiek interesami osobistymi.
- możliwe jest przez nas przetwarzanie danych w oparciu o przepisy prawa, gdy będziemy pozywani lub zobowiązani
do udziału w postępowaniu przed sądem lub urzędem, w tym gdy będziemy zabezpieczali nasz prawny interes.
Nie jest to jednak główna nasza działalność.
- za Twoim pozwoleniem będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których podstawy prawne nie zostały określone
w niniejszej Polityce (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).
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Okres przechowywania danych osobowych:
Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu danych, dla którego one mają być
przetwarzane. Kryteria stosowane do określenia właściwego okresu przechowywania są takie, że będziemy
przechowywać dane osobowe wskazane w niniejszej Polityce przez okres tak długi, jak:
- będzie to konieczne dla osiągnięcia danego celu,
- będzie to konieczne dla realizacji naszych relacji biznesowych z Tobą,
- okres przez jaki będziesz się na to zgadzać.
Czy przesyłamy twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?
Nie, Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza granice Unii Europejskiej.
Cookies i adres IP
Na prowadzonej przez nas Stronie internetowej wykorzystywana jest technika ciasteczek („cookies”).
Cookie to plik zapisywany przez Stronę na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w pliku mogą zostać
odczytane przez serwer w trakcie trwania połączenia ze stroną. Technika cookies nie pozwala na odczytanie
z komputera użytkownika żadnych danych prywatnych lub poufnych. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki
cookies są automatycznie usuwane z komputera użytkownika.
Adres IP użytkownika Strony jest przechowywany w logach Strony i jest wykorzystywany w celach statystycznych
oraz do administrowania Stroną.
Czy przetwarzamy twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?
IT CONNECT Sp. z o.o. nie korzysta ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (np. profilowania).
Twoje prawa:
• Prawo dostępu do twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych
Masz prawo zażądać otrzymania informacji, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe.
Jeśli tak jest, otrzymasz dostęp do danych osobowych oraz do pewnych informacji dotyczących sposobu ich
przetwarzania.
• Prawo do wprowadzenia zmian w twoich danych osobowych
Jeżeli wiesz, że posiadane przez nas dane osobowe na twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację
lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
• Prawo do usunięcia danych
Jeżeli nie musimy przechowywać lub przetwarzać danych z jakiekolwiek innego powodu, masz prawo zwrócić
się z prośbą, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych lub usunęli część
z nich lub ich całość. W uzasadnionych przypadkach Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzanie twoich danych przez IT CONNECT Sp. z o.o. odbywa się w ramach uzasadnionych
naszych interesów (i nie jest związane z którąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych), masz prawo
wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych, wskazując na konkretny obszar przetwarzania Twoich
danych.
• Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do organu do spraw ochrony danych znajdującego się w miejscu twojego
zamieszkania lub twojej pracy lub w miejscu, w którym twoim zdaniem powstał problem związany z twoimi danymi.
Twoje obowiązki związane z korzystaniem z serwisu
Jako świadomy użytkownik serwisu internetowego, w tym również portalu Facebook i LinkedIn, odpowiadasz
za treść swoich wiadomości zarówno publicznych jak i przesyłanych w wiadomości bezpośrednio skierowanej do nas.
Pamiętaj, że prawo zabrania Ci wprowadzać m.in. treści obraźliwe, wulgarne czy naruszające godność innych osób.
W przypadku udziału w prowadzonych przez nas rekrutacjach odpowiadasz za treść dokumentów aplikacyjnych,
w tym ich prawidłowość z rzeczywistością.
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