ПОРТАЛ ISSP
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
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1.
Політика конфіденційності визначає правила збору, обробки та захисту персональних даних у
зв'язку з використанням веб-сайту issp.pl.
Цей документ являє собою реалізацію положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 року. Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних та
про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/EC (загальні правила
та Положення Про захист даних), закону від 10 Травня 2018 року. Про захист персональних даних
(dz . U. з 2018 року. поза. 1000), закону від 18 липня 2002 року. про надання послуг електронним
шляхом (Вісник законів від 2002 року. № 144, поз. 1204), а також з іншими правилами, що діють.
Якщо у вас є загальні питання про конфіденційність, а також питання, що стосуються цієї
Політики конфіденційності або використання персональних даних і файлів cookie, будь ласка,
зв'яжіться з нами за адресою: iod@issp.pl.
Спiвадміністратори запевняють, що докладають всіх зусиль, щоб обробку їх персональних даних
проходило з найбільшим дотриманням конфіденційності осіб, які належать дані, і з граничною
увагою до безпеки оброблюваних персональних даних і, зокрема, забезпечують, що вони вжили всіх
передбачених законом заходів, спрямованих на захист персональних даних.
Спiвадміністратори заявляють, що застосовують організаційні та технічні заходи для захисту
оброблюваних персональних даних, відповідну для загроз, а також категорії даних, що знаходяться
під захистом, і, зокрема, захищають дані від несанкціонованого доступу несанкціонованого, взяли
через сторонніх осіб, обробки з порушенням закону, а також зміни, втрати, пошкодження або
знищення.
Зміст положення для кандидата на посаду тимчасового працівника або замовника знаходиться на
порталі, у вкладці документи.
ADO призначив Даміана Клімаса інспектором із захисту даних (далі "IOD"", з яким можна зв'язатися
з усіх питань, пов'язаних з обробкою персональних даних, електронною поштою за адресою
електронної пошти: iod@issp.pl.

2.
Всякий раз, коли в Політиці конфіденційності йдеться про:
1) Спiвадміністратори – під цим маються на увазі співучасники в розумінні правил GDPR.
Співучасниками Ваших персональних даних є:
a) ISSP Sp. z o. o. зі штаб-квартирою у Вроцлаві (53-150), вул. Gajowicka 195, внесена до реєстру
підприємців, проведеного до районного суду для Вроцлава-Фабрична, VI господарський відділ
KRS, за № KRS 0000468036, ІПН 8943047249;
b) ISSP UA Sp. z o. o. зі штаб-квартирою у Вроцлаві (53-150), вул. Gajowicka 195, внесена до реєстру
підприємців, проведеного до районного суду для Вроцлава-Фабрична, VI господарський відділ
KRS, за № KRS 0000639365, ІПН 8943085801
2) Персональних даних, – позначає основні дані про Користувача, завдяки якому можна
визначити його особу, прямо або побічно, зокрема, ім'я користувача, адресу електронної
пошти, ім'я, прізвище, телефон, адресу та інші дані, необхідні для прямого контакту, а
також дані, зазначені при використанні порталу;
3) Iнформаційний бюлетень-під цим розуміється служба надання співучасниками інформації
про вакансії, навчання, семінари, конкурси, а також іншої інформації, цінної з точки зору
працівника або кандидата в працівники;
4) Портал - під цим розуміється веб-сайт, що працює за адресою: https://issp.pl;
5) Програмне забезпечення - під цим маються на увазі веб-браузери, які користувач може
використовувати для використання порталу. Прикладами веб-браузерів є: Opera, Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer або Safari;
6) Файлах Cookies – (печиво) - це означає, що інформаційні дані,які є, зокрема текстові файли,
які зберігаються на пристрої Користувача і призначені для використання порталу;
містять назву веб-сторінки вашого Походження, ваш ідентифікаційний номер, а також

7)

8)
9)

10)
11)
12)

1.

2.

3.

4.

5.

час зберігання на кінцевому пристрої; файли cookies дозволяють визначити пристрій
користувача і налаштувати параметри веб-сайту для його індивідуальних переваг;
Обробка персональних даних - означає операцію або набір операцій, що виконуються на
персональних даних або наборах даних в автоматичному режимі, таку як збір, фіксацію,
організувати, організація, зберігання, адаптація або зміна, витяг, перегляд,
використання, розкриття за допомогою послання, поширення або іншого виду обміну,
зіставлення або об'єднання, обмеження, усунення або знищення;
Умови використання - під цим маються на увазі правила порталу, які визначають види,
обсяг і умови використання порталу, а також права і обов'язки учасників і користувачів;
РОДО - мається на увазі під цією постановою Європейського парламенту і Ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою
персональних даних та про вільне переміщення таких даних та про скасування директиви
95/46 / EC (загальне положення Про захист даних);
Пристрій - під цим мається на увазі електронний пристрій, через який користувач
отримує доступ до порталу, зокрема: ПК класу, ноутбуки, планшети, смартфони;
Користувач - під цим розуміється особа, на користь якої відповідно до правил і законів
надаються послуги в електронному вигляді;
Згода - під цим розуміється добровільне, конкретне, свідоме і недвозначне вираження волі,
яким особа, до якої відносяться дані, у формі заяви або явної дії, погоджується на обробку
стосуються його персональних даних.

3.
Персональні дані обробляються тільки для наступних цілей:
1) реалізація послуг, що пропонуються або надаються через портал (послуги, що надаються в
електронному вигляді);
2) контакт з вами для укладення договору та виконання договору;
3) проведення прямого маркетингу;
4) аналіз, організація та вдосконалення порталу та послуг, що надаються;
5) інші цілі обробки вказані в інформаційних пунктах.
Персональні дані суб'єктів обробляються відповідно до ст.6 пункту 1 літ. b РОДО. Це означає, що
вони обробляються, коли це необхідно для виконання укладеного договору про надання послуг в
електронному вигляді на основі умов і для вжиття заходів до укладення наступного договору за
запитом особи, до якої відносяться дані (в області контактної форми).
Персональні дані обробляються також на підставі згоди, наданої суб'єктом даних відповідно до
ст.6 пункту 1 літ. РОДО, зокрема, щодо передачі комерційної інформації, а також обробки
персональних даних у ширшому обсязі ,ніж необхідно для укладення договору (наприклад, якщо
Користувач надав співучасникам більше даних у процесі найму).
Персональні дані обробляються, якщо це необхідно для досягнення поставлених цілей з юридично
обґрунтованими інтересами, здійснюваними співучасниками або третьою особою відповідно до
ст.6 пункту 1 літ. РОДО, зокрема, таких як контакт Користувача з Спiвадміністратори особливо
за допомогою контактної форми, відправляти розсилки, прямий маркетинг власних послуг, захист
від претензій або встановлення та розслідування претензій щодо господарської діяльності,
передача Персональних даних в рамках групи компаній для внутрішніх адміністративних цілей,
оцінка якості послуг. Персональні дані можуть оброблятися з метою прямого маркетингу до тих
пір, поки ви не заперечуєте проти такої обробки.
Спiвадміністратори дотримуються таких правил обробки персональних даних:
1) здійснюють відповідні технічні та організаційні заходи для того, щоб обробка здійснювалася
відповідно до законодавства Про захист персональних даних і щоб мати можливість
продемонструвати це;
2) фіксують зібрані персональні дані тільки на таких носіях інформації, які захищені від доступу
третіх осіб;
3) здійснюють нагляд за безпекою даних протягом усього терміну їх зберігання таким чином, щоб
забезпечити, зокрема, захист від несанкціонованого доступу, пошкодження, знищення або
втрати;
4) передають дані уповноваженим особам лише на підставі чинного законодавства;
5) зберігають конфіденційність особистої інформації;
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6) забезпечують особам, до яких належать дані, реалізацію їх прав, що випливають з положень
Закону.
Будь-яка персональна інформація, надана суб'єктами даних, буде оброблятися у зв'язку з будь-якою
формою контакту зі співучасниками.
Надання додаткових персональних даних може знадобитися за розумних обставин, зокрема, при
зверненні до співучасників обґрунтованого запиту на передачу даних уповноваженим особам, про
що особу, до якої належать дані, буде поінформовано кожного разу.
Одержувачами персональних даних можуть бути:
1) суб'єкти, яким дані передаються на довіреній основі, якщо це необхідно для належного
здійснення послуг (наприклад, роботодавці користувачі, ІТ-підтримка, фінансове
обслуговування);
2) суб'єкти групи компаній ISSP;
3) постачальники співучасників, зокрема, організації, які надають юридичні, охоронні,
інформаційні, транспортні та навчальні послуги;
4) партнери-співучасники персональних даних, що займаються пошуков клієнтів.
Оброблювані персональні дані не надаються в такій формі, яка дозволила б на будь-яку
ідентифікацію, якщо особа, до якої відносяться дані, висловила на це згоду або якщо обов'язок
надання зібраних відомостей випливає з чинного законодавства.
Персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж потрібно законодавством і не довше, ніж
необхідно для досягнення мети обробки, і, крім того, не довше, ніж необхідно для пред'явлення
претензій до моменту їх закінчення терміну давності.
Персональні дані, обробка яких здійснюється на підставі згоди (наприклад, інформаційний
бюлетень), зберігатимуться до відкликання згоди на їх обробку. Ви можете відкликати свою згоду
в будь-який час, що не впливає на законність обробки персональних даних, яка була зроблена на
підставі вашої згоди до його відкликання.
Персональні дані не будуть передані третім особам.
Персональні дані можуть оброблятися автоматизованим способом і не піддаватися
профілюванню при присвоєнні звань користувачам. Користувач має право отримати людське
втручання з боку співучасників. Детально цей процес описаний в правилах.
4.
Суб'єкти даних мають право:
1) на підставі ст. 15 РОДО право доступу до персональних даних;
2) на підставі ст. 16 РОДО право на виправлення персональних даних;
3) на підставі ст.17 пункту. РОДО право на видалення персональних даних;
4) відповідно до ст. 18 РОДО право вимагати від співучасників обмеження обробки персональних
даних з урахуванням випадків, зазначених у ст. 18 пункту 2 РОДО;
5) право на передачу персональних даних, зазначених у ст. 20 РОДО;
6) відповідно до ст.21 РОДО право заперечення проти обробки персональних даних.
Для цього необхідно надіслати запит електронною поштою на адресу: daneosobowe@issp.pl
пишіть в письмовому вигляді на адресу будь-якого з адміністраторів.
Суб'єкт даних має право подати скаргу президенту управління із захисту персональних даних, якщо він
вважає, що обробка його персональних даних порушує правила РОДО або загальноприйняті правила.
5.
Інформаційний бюлетень - це електронна послуга надання співучасниками інформації про послуги,
пропоновані ним. Якщо ви хочете скористатися послугою розсилки, що надається співавторами,
користувач порталу може висловити відповідне бажання на отримання розсилки.
Використання інформаційного бюлетеня вимагає від вас ознайомлення з політикою
конфіденційності.
Терміни відправки і зміст бюлетеня вирішують спiвадміністратори.
Користувач порталу може в будь-який час відмовитися від отримання розсилки, натиснувши на
посилання вимкнути, розташовану в кожному повідомленні електронної пошти, що містить
розсилку, що передається Користувачеві, або через заяву такої вимоги до спiвадміністратори за
адресою: rekrutacja@issp.pl.
6.
Спiвадміністратори через портал використовують файли cookie, тобто інформаційні дані, такі
як текстові файли, які зберігаються в кінцевому пристрої Користувача порталу і призначені для
використання сайту.
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В рамках порталу використовуються два основних типи файлів cookie:
1) сеанси - це тимчасові файли, які зберігаються на пристрої Користувача до тих пір, поки він
не вийде з системи, не покине портал або не відключить програмне забезпечення;
2) постійн і- це файли, що зберігаються в пристрої Користувача певними параметрами файлів
cookie або до тих пір, поки користувач не видалить їх.
На порталі можуть використовуватися всі або деякі з наступних типів файлів cookie:
1) "необхідні", які дозволяють користуватися послугами, доступними на порталі,
2) "продуктивність", яка дозволяє збирати інформацію про те, як використовуватис
порталом;
3) "функціональні", які дозволяють зберігати вибрані Користувачем настройки і
персоналізувати користувальницький інтерфейс, наприклад, мова, розмір шрифту, зовнішній
вигляд веб-сторінки;
4) " рекламні", які дозволяють надати Користувачеві рекламний контент, більш відповідний
для їх інтересів.
PФайли cookie, зазначені в пунктах 2 і 3 цього пункту, використовуються для:
1)
адаптувати вміст порталу відповідно до уподобань користувача і оптимізувати
використання порталу; зокрема, це дозволяє розпізнавати і відображати портал на
пристрої Користувача відповідно до його індивідуальних переваг;
2) створення статистики, яка підтримує спостереження за використанням порталу
користувачами, що впливає на поліпшення його структури і контенту;
3) збереження сеансу користувача порталу (після входу в систему), завдяки якому користувачеві
не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній сторінці порталу.
Рішення, що використовуються на порталі, безпечні для пристроїв користувачів, що
використовують цей сайт.
Програмне забезпечення, яке ви використовуєте, зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати
файли cookie на вашому пристрої. Користувач в будь-який час може внести зміни в Налаштування
файлів cookie в Налаштуваннях програмного забезпечення, зокрема, таким чином, щоб блокувати
автоматичну обробку файлів cookie або отримувати інформацію про їх кожному розміщенні на
пристрої Користувача.
Обмеження використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функціональні можливості на
порталі.
7.
На порталі можуть з'являтися посилання на інші сайти. Такі веб-сайти працюють незалежно від
співавторів і жодним чином не контролюються ними. Ці веб-сайти можуть мати свої власні
Політики конфіденційності та умови, з якими ми рекомендуємо ознайомитися.
Спiвадміністратори залишають за собою право змінити політику конфіденційності,
опублікувавши нову політику конфіденційності на сайті https://issp.pl.

