Informacja dla użytkowników profili, grup i fanpage’ów Grupy Pracuj w
mediach społecznościowych (nasze profile) dotycząca przetwarzania danych
osobowych
Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Pracuj sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, e-mail:
pomoc@pracuj.pl, tel.: (22) 373 73 00 (Grupa Pracuj).

Media
W zależności od tego z jakich profili korzystasz, możemy przetwarzać
społecznościowe następujące informacje o Tobie:
Dane osobowe

Facebook
Usługodawca. Facebook Ireland Limited (Facebook)
Zakres danych. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe
(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą do nas kierujesz (np.
za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger), komentarze oraz inne
treści, jakie zamieszczasz na naszych profilach Facebook.
Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o
Twojej aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do
współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy Grupą Pracuj i Facebook
na
potrzeby
statystyk.
Uzgodnienia
określające
zakres
współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie
Twoich
danych
osobowych,
znajdziesz
na
stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową
odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk
oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w
RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na
potrzeby statystyk.
Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Facebook
znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram
Usługodawca. Facebook Ireland Limited (Instagram)
Zakres danych. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika,
zdjęcie profilowe (avatar), komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz
na naszych profilach Instagram.
Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Instagram
znajdziesz
na
stronie:
https://plpl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
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LinkedIn
Usługodawca. LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn)
Zakres danych. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe
(avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
informacje o poszukiwanej pracy, komentarze oraz inne treści, jakie
zamieszczasz na naszych profilach LinkedIn.
Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn
znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter
Usługodawca. Twitter, Inc. (Twitter)
Zakres danych. Twoje imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie
profilowe (avatar), treść udostępnianych przez Ciebie wpisów oraz
komentarzy.
Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Twitter
znajdziesz na stronie: https://twitter.com/en/privacy
Youtube
Usługodawca. Google Ireland Limited (Youtube)
Zakres danych. Twoje imię, nazwisko, nazwa użytkownika, treść
udostępnianych przez Ciebie wpisów oraz komentarzy.
Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Youtube
znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy
Cel
przetwarzania
danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w celu:
 zarządzania naszymi profilami w mediach społecznościowych, w
tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników
dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy
naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu
społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 prowadzenia z Tobą korespondencji związanej z tematem
konkretnego profilu i wszystkimi tematami, z którymi się do nas
zwrócisz (np. przesyłanie ofert pracy);
 marketingu i promocji naszych produktów i usług;
 analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu
zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień
naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
 prowadzenia konkursów na naszych profilach.

Podstawa
prawna

Twoje dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in.
na:
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zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach
poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników naszych
profili;
budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszych profili, w
szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i
organizowanie konkursów;
marketingu naszych produktów i usług;
analizie aktywności użytkowników naszych profili, aby jak najlepiej
dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu,
będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe także w celu realizacji
ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem
nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Czas
przetwarzania

W zależności od celów przetwarzania Twoich danych osobowych na
naszych profilach, przetwarzamy je przez następujące okresy:










w przypadku skierowania przez Ciebie pytań lub reklamacji – przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz
w celach dowodowych – przez okres 3 lat od momentu udzielenia
Ci odpowiedzi;
w przypadku marketingu naszych produktów i usług - do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich
danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas
obserwujesz;
w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez
Ciebie sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do tego celu
i uznania przez nas, że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie
dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszych
profilach – do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na
wykorzystywanie Twoich danych do tego celu i uznania przez nas,
że Twój sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres
kiedy nas obserwujesz;
w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez
okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in.
w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
danym konkursem. Jeżeli jesteś zwycięzcą konkursu będziemy
przetwarzali Twoje dane przez okres 5 lat licząc o końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa
podatkowego.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: dostawcy serwisów
społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook,
Przekazywanie
LinkedIn, Google, Twitter), dostawcy usług marketingowych (np. RTB
do
państw House), dostawcy usług do obsługi korespondencji z użytkownikami (np.
trzecich
Zendesk) oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych
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dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z
przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi
dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych
osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do
stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
(UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym
na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016
r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE-USA. Masz prawo żądać od nas kopii właściwych zabezpieczeń (np.
standardowych klauzul umownych), kierując zapytanie na adres wskazany
poniżej.
Twoje prawa

Masz prawo:
1. dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
2. sprostowania Twoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do „bycia
zapomnianym”),
4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes.
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane
osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Kontakt do nas
IOD

W razie pytań oraz żądań odnośnie przetwarzania Twoich danych
osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
pod adresem: iod@pracuj.pl
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