Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach
strony internetowej https://rekrutacja-do-policji.pl/.
Administratorem strony jest Jarosław Bernaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Jarosław Bernaś PSYCHOTEST”, Tuszyn 2a, 98-330 Pajęczno, NIP: 5080090320.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: pomoc@rekrutacja-do-policji.pl.
§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1. Administrator – Jarosław Bernaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Jarosław Bernaś PSYCHOTEST”, Tuszyn 2a, 98-330 Pajęczno, NIP: 5080090320.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://rekrutacja-do-policji.pl/,
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i
formularz zamówienia produktu elektronicznego.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter
przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu
elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści
cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania
Użytkownikowi rachunku dokumentującego zakup.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
o

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,

o

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o

prawo do przenoszenia danych,

o

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym
celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

o

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe takie jak imię
oraz adres e-mail przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w
bazach zlokalizowanych na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu,
że Administrator korzysta z systemów mailingowych MailChimp oraz MailGun,
których dostawcami są podmioty amerykańskie. Podmioty te gwarantują poufność
danych zapisywanych w ich bazach.
11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
o

ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.; ul. Bitwy Pod
Monte Cassino 5/198; 33-100 Tarnów; NIP: 8733250257 – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze,

o

Mailgun Technologies, Inc.; 535 Mission St. San Francisco, CA 9410 – w celu
korzystania z systemu mailingowego MailGun, służącego do przesyłania
rachunku,

o

Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do
przesyłania newslettera,

o

Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa,
NIP: 521-370-44-20 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach
którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury
dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony.
§3
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie
śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:


kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.



plugin Smartlook - w celu analizy użyteczności Strony.
§4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.

