Polityka Prywatności
§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Łukasz Jaruzal Consulting z siedzibą przy ul. Nad
Rzeką 32, 89-310 Łobżenica. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma
miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało
to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik”
zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO”
oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres IP.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@edujobs.pl.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem
lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych
jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
osobowych.
8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Stosujemy szyfrowanie danych oraz mamy wdrożony system kontroli dostępu,
dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa
danych.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
11. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do
wykonania danej funkcji.
§3. Local Storage
1. Edujobs.pl używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą
działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local
Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do
przechowywania danych zapisywanych przez serwis. Dostęp do niej może
uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane
zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane
przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage
Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po
zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

