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1. Użytkownikom Serwisu zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz
ochronę ich danych osobowych. Podkreślamy, że rejestracja w usłudze jest
dobrowolna.
2. Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników podczas rejestracji: imię,
nazwisko, adres poczty elektronicznej e‐mail, data urodzin, zdjęcie, historia
zatrudnienia, wykształcenia, miejsce zamieszkania, witryna internetowa oraz CV
przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników
zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Dane te są niezbędne do korzystania z usług Serwisu określonych w Regulaminie
Serwisu. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach
zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie
osoby uprawnione przez Usługodawcę.
3. Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy
wyrazili na to zgodę.
4. Możemy, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Użytkownika z usług, o których mowa w Regulaminie serwisu (tzw. dane
eksploatacyjne), tj.:

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych
przez niego
b) boznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z usługi
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą
elektroniczną. ‐ przy czym zastrzegamy, że udzielamy informacji o danych
przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa powyżej,
organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań

5. Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość
dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania

usunięcia. Celem modyfikacji lub żądania usunięcia danych osobowych Użytkownik
może skontaktować się z aplikacją poprzez formularz dostępny na stronie.
6. Udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną: 256‐bitowy system szyfrowania danych SSL.
7. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą
lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa
organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
8. Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli w aplikacji lub na stronie internetowej naszej
aplikacji, zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas
stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani
za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną
odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności
realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.
9. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzegamy
możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym
do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia faktu
uzyskania tej wiadomości wraz z jej treścią, dla celów dowodowych.
10. Po zakończeniu korzystania z usług aplikacji przez Użytkownika, Spółka może
przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz
dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
11. Strona internetowa aplikacji Jobsquare posługuje się tzw. plikami cookies
(ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwer
aplikacji i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu
dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik może
w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania
cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych
plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z aplikacji.
12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać poprzez dostępny formularz
kontaktowy.

