Polityka Prywatności
Stanton Chase International Sp. z o. o.

Zasady opisane w niniejszym dokumencie dotyczące Polityki Prywatności są
przestrzegane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, swobodnym przepływem takich danych i
uchylającym dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Celem jest
dostarczenie Państwu podstawowych informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, ich ochrony oraz metod przetwarzania.
Słowniczek terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności:
• "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to
osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w
odniesieniu do identyfikatora, takiego jak nazwisko, pesel, adres zamieszkania, login (nick
internetowy) oraz w odniesieniu do jednego lub więcej czynników pomagających
rozpoznać fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamośćdanej osoby fizycznej;
• "Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane
na Danych Osobowych lub w zestawach Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy są
to zautomatyzowane sposoby, czy nie, czyli: zbieranie, rejestrowanie,organizowanie,
strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacje,
wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie,
wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie;
• "Zgoda" oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie życzeń
osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie afirmatywne,
wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą;
• "Kontroler" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inną
jednostkę, w tym Administratora Danych Osobowych, która samodzielnie lub wspólnie z
innymi osobami określa cele i środki przetwarzania danych osobowych;
• "Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub
inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora;
• "Odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny
organ, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią.
Niniejszy dokument ma poinformować Państwa o tym, w jak się obchodzimy
z Państwa danymi osobowymi, oraz zapewnić, że są one dla nas najważniejsze. Nasi
pracownicy traktują Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w Rzeczypospolitej Polsce i UE. W celu zapewnienia, że zawsze będziemy przetwarzać
Państwa dane osobowe w możliwie najlepszy i najbezpieczniejszy sposób, nasze
systemy i procesy IT są regularnie aktualizowane przez zewnętrznych specjalistów. Mając
pełną świadomość faktu, że Państwa dane osobowe nie stanowią naszej własności,
doceniamy zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, dzieląc się nimi z nami. Niezależnie
od tego, czy otrzymamy je ze źródeł publicznych, czy też powierzają nam je Państwo
bezpośrednio, zawsze poinformujemy Państwa o tym fakcie. Jeżeli chcielibyśmy
wykorzystać dane do innych celów niż podane tutaj, poprosimy Państwa o wyrażenie
zgody na takie przetwarzanie.
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Kim jesteśmy i kto może uzyskać dostęp do Państwa danych
osobowych?
Chcemy, aby wszystko było dla Państwa wystarczająco przejrzyste, dlatego informujemy
Państwa o tym, kto może uzyskać dostęp i przetwarzać dane osobowe i skontaktujemy
się z Państwem w poniżej opisanych celach. Administratorem danych osobowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest firma Stanton Chase International z siedzibą w
Warszawie 02-577, przy Al. Niepodległości 124, która jest uprawniona do przekazywania
danych osobowych innym oddziałom globalnej sieci franczyzowej Stanton Chase, jeśli jest
to niezbędne do wypełniania naszych obowiązków zawodowych (odpowiednie oddziały
posiadają znak towarowy Stanton-Chase International NV, reprezentujący spółkę
utworzoną zgodnie z prawem Antyli Holenderskich, z siedzibą w Pietermaai 15, w
Curacao, Antyle Holenderskie). Państwa dane osobowe nigdy nie będą oferowane tym
oddziałom, możemy jednak rozważyć ich ewentualną prośbę na ich przetwarzanie, jeżeli
taka sytuacja będzie miała miejsce informujemy Państwa o tym. Regularnie
aktualizowana lista wszystkich oddziałów Stanton Chase znajduję się pod następującym
adresem.
-

https://www.stantonchase.com/international-locations/

Przechowujemy również Państwa dane osobowe w innych firmach (Podmioty
przetwarzające). Podmioty te utrzymują dla nas systemy wewnętrzne o najwyższym
stopniu bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności Microsoft International Corporation,
a Państwa dane są zawsze przechowywane wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo naszych systemów jest gwarantowane przez dostawcy, którzy mogą
również mieć dostęp do Państwa danych osobowych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu
przetwarzaniu lub przetwarzaniu, którego nie mogliśmy przewidzieć, działalność tych
dostawców jest pod stałą kontrolą, gdyż są związani warunkami umowy przetwarzania
danych. Przekazując i przetwarzając dane osobowe, ściśle przestrzegamy
obowiązujących przepisów (kodeksu postępowania) naszej organizacji franczyzowej.
Pełna wersja tych dokumentów znajduje się pod poniższymi adresami.
-

https://www.aesc.org/profession/professional-code
https://www.aesc.org/profession/candidate-bill-rights

Nigdy nie ujawniamy Państwa Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są z nami
całkowicie bezpieczne. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa Dane Osobowe do
innego odbiorcy, poinformujemy Państwa o tym fakcie i zawsze będziemy prosić o zgodę
przed przekazaniem Państwa Danych Osobowych.
Co się stanie, jeśli nie przekażą nam Państwo swoich Danych Osobowych? W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy i / lub
zapewnić Państwu świadczenie naszych usług.
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Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i chcemy Państwu
powiedzieć, jak to robimy!
Powierzone nam dane osobowe, a także te otrzymane ze źródeł publicznych pozostają
pod stałą kontrolą fizyczną, elektroniczną i proceduralną. Zapewniamy najwyższą możliwą
ochronę przetwarzanych danych za pomocą mechanizmów kontroli granicznej, systemów
technicznych i systemów bezpieczeństwa, co skutecznie zapobiega nieautoryzowanemu
dostępowi do danych i ich przekazywaniu, utracie, uszkodzeniu lub innemu
potencjalnemu nadużyciu. Każda osoba przetwarzająca Państwa dane osobowe, czy to w
ramach obowiązków służbowych, czy zobowiązań określonych w umowie, podlega
prawnemu lub umownemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla
naszej pracy - chcemy, abyście Państwo wiedzieli, że nasze
działania są zgodnie z prawem
Aby móc zaoferować Państwu nasze usługi, musimy przetwarzać Państwa dane
osobowe, dlatego większość działań jest oparta na warunkach umowy, uzgodnionych
przez Państwa i firmę Stanton Chase International w Warszawie. Istnieją takie dane
osobowe, które możemy wykorzystywać wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnie
udzielonej zgody, co nie ma wpływu na inne usługi, które dla Państwa świadczymy.
Pewne wymagania są również określone przez ustawodawcę - my również przetwarzamy
informacje wymagane przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystamy głównie
na podstawie zgody
• Kiedy docieramy do Państwa
poprzez naszą kampanię
marketingową, aby
poinformować Państwa o
możliwościach, jakie oferuje
obecnie rynek pracy.
• Mogą Państwo wycofać
swoją zgodę w dowolnym
momencie bez żadnych
konsekwencji.

Działamy w ramach
umowy
• Kiedy sprawdzamy Państwa
uczestwictwo w
wydarzeniach, na które
dobrowolnie się Państwo
zapisali.
• Gdy przetwarzamy Państwa
CV w ograniczonym
zakresie.
• Utrzymując bazę
kandydatów do pracy, aby
móc zaoferować najbardziej
odpowiednie stanowisko.

Korzystamy głównie |
z uzasadnionych
interesów
• Podczas weryfikacji
informacji zawartych w CV,
takich jak: listy referencyjne,
co umożliwia nam
znalezienie najbardziej
odpowiedniego zajęcia, a
także ochronę naszych
klientów.

• Podczas przeglądania
Państwa profilu przez
otwarte źródła (Linkedin,
Facebook, ect.), gdzie
dzielą się Państwo
informacjami o sobie,
staramy się uzyskać
Państwa zgodę zanim
zaproponujemy Państwu
konkretną ofertę pracy.
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Jeśli nie zgadzają się Państwo z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub
mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.
Państwa zaufanie do naszych usług jest dla nas niezbędne, w każdej chwili mogą
Państwo się z nami skontaktować. Po zweryfikowaniu Państwa tożsamości,wycofamy
Państwa zgodę na przetwarzanie danych, jeśli takie będzie takie życzenie.

Prawo dostępu

Przekażemy Państwu informacje dotyczącą
postępowania z Państwa danymi osobowymi w tym
okresie, w którym je wykorzystaliśmy. Nie możemy
jednak podać wszystkich informacji, ponieważ niektóre
z nich mogą naruszać prawa własności intelektualnej
lub naruszać prywatność innych osób.

Prawo do bycia zapomnianym

Usuniemy lub z deaktywujemy dane osobowe, które
Państwo nam przekazaliście.

Prawo do ograniczenia
przetwarzania

Prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych
Prawo nie podlegania
automatycznemu
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały
usunięte z naszej bazy, ale jednocześnie nie chcą
Państwo, by były w jakikolwiek sposób przetwarzane.
Ograniczymy ich przetwarzanie przez taki czas, jaki
nam Państwo wyznaczycie.
W przypadku braku informacji od Państwa, w związku
z kampaniami marketingowymi ograniczymy
przetwarzanie Państwa danych do ścisłego minimum.
Nie korzystamy z systemu, który automatycznie
zarządza Państwa danymi.
Z przyjemnością udostępnimy kopię danych
osobowych, które nam Państwo przekazaliście. Nie
możemy jednak podać wszystkich informacji, ponieważ
niektóre z nich mogą naruszać nasze prawa własności
intelektualnej lub naruszać prywatność innych osób.

Jeśli chcecie Państwo dochodzić swoich praw, możeciePaństwo skontaktować się z nami
przez e-mail na adres: privacy.warszawa@stantonchase.com lub telefonicznie pod
numerem telefonu +48 224 018 030. Możecie również odwiedzić nas pod wyżej
wymienionym adresem naszego oddziału, a my rozważymy wszystkie Państwa żądania.
Chcielibyśmy jednak poinformować Państwa, że dochodzenie Państwa praw może
podlegać opłacie, gdyby się okazało, że liczba Państwa żądań byłaby nieadekwatna
w danej sytuacji.
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Chcielibyśmypoinformować
Państwa,
w
jaki
sposób
wykorzystujemy Państwa dane osobowe na wypadek, gdybyście
Państwo nam je powierzyli.
Z racji tego, że naszym głównym celem jest świadczenie usług pośrednictwa pracy,
prowadzimy związane z tym działania, starając się dostarczyć usługę w najwyższej
możliwej jakości. Dotyczy to następujących aktywności w których dochodzi do
przetwarzania danych osobowych:
- testy i oceny, w celu porównania Państwa cech zawodowych z tymi, które są wymagane
na danym stanowisku;
- marketing bezpośredni (wiadomości ze świata itp.), którego celem jest informowanie
Państwa na bieżąco o rynku pracy i oferowanie nowych możliwości rozwoju;
- przetwarzanie CV, którego nie przechowujemy, ale bazujemy na najistotniejszych dla
nas oraz naszych Klientów informacjach, oferując Państwu nowe możliwości pracy;
- zarządzanie wydarzeniami publicznymi, umożliwiając nam bliższy kontakt
z Państwem oraz wprowadzać nowe podejście i możliwości stworzone przez rynek pracy;
- podtrzymywanie naszych relacji, przeprowadzanie profesjonalnych rozmów, planowanie
spotkań i aktualizowanie wszystkich informacji w naszym systemie informacyjnym;
dołączymy Państwa do systemu informacyjnego, jeśli się Państwo z nami skontaktujecie
za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jeśli udostępnią Państwo nam swoje dane osobowe, przetworzymy tylko te, których
naprawdę potrzebujemy i będziemy musieli przetworzyć. Dokładnie i odpowiedzialnie
obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, ze szczególnym uwzględnieniem państwa
bezpieczeństwa. Aby zaoferować Państwu najlepsze nasze usługi, musimy zachować
pewne dane osobowe.
W naszym systemie przechowujemy następujące rodzaje informacji:
- dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ewentualnie inne dane
kontaktowe, które nam Państwo przekażą;
- dane osobowe, takie jak wiek, płeć, narodowość;
- aktualna sytuacja zawodowa, taka jak obecny pracodawca, kluczowe obowiązki
zawodowe, specjalizacja i doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach obecnego
stanowiska pracy;
- zdjęcia, które nie mogą być uznane za dane biometryczne i które zostały uwzględnione
w CV (nie zapewniamy usług fotograficznych);
- doświadczenie zawodowe, ekspertyza, kwalifikacje, certyfikaty i referencje.
Nie muszą Państwo udostępniać nam wszystkich tych informacji bezpośrednio, możemy
je uzyskać podczas rozmów lub podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej,
dlatego chcemy poinformować Państwa o ich charakterze:
- adresy IP i pliki cookie, które możemy uzyskać na podstawie Państwa wizyty na naszej
stronie internetowej i które wykorzystujemy wyłącznie w celu zabezpieczenia naszych
systemów. Nie używamy tego rodzaju informacji do celów reklamy behawioralnej lub
innego rodzaju profilowania lub Państwa zachowania;
- testy psychologiczne, ponieważ nasi Klienci mogą potrzebować informacji o Państwa
osobowości i kwalifikacjach na dane stanowisko.
- wynagrodzenie lub fakturowana stawka godzinowa. przechowujemy te informacje
o Państwu, które są niezbędne byśmy mogli szybko reagować na ewentualne oferty, które
mogą Państwa zainteresować i zaproponować Państwu ulepszone usługi.
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W przypadku, gdy uzyskamy informacje o Państwu z innego źródła poinformujemy
Państwa
o tym i będziecie mogli dochodzić swoich praw. Przekazujemy informacje najpóźniej
miesiąc po ich otrzymaniu i przed rozpoczęciem procesu przetwarzania. Chcielibyśmy
zapewnić Państwa, że nie będziemy przetwarzać żadnych informacji tego typu przed
otrzymaniem na to Państwa zgody.

Nie przechowujemy Państwa danych na zawsze. Przez jaki czas je przechowujemy?
Nie będziemy przechowywać Państwa informacji na zawsze, ale przez okres niezbędny,
aby móc zaoferować Państwu nowe możliwości pracy. Zgodnie z naszym celem
biznesowym przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres maksymalnie 5 lat od
ostatniego kontaktu. Zawsze możecie Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania lub
usunięcie swoich danych osobowych. Możecie Państwo także wycofać swoją zgodę przy
przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie natychmiast uwzględnione. Należy
pamiętać, że w wyniku wycofania zgody nie będziemy mogli zaoferować Państwu
naszych usług wymagających przetwarzania danych osobowych.

Czy zawsze przetwarzamy najbardziej aktualne informacje?
Regularnie aktualizujemy wszystkie informacje osobiste, które przechowujemy na
Państwa temat. Biorąc pod uwagę fakt, że Państwa sytuacja, a także doświadczenie
zawodowe, mogą zmienić się z biegiem czasu, regularnie zachęcamy Państwa do
aktualizowania Państwa danych osobowych i unikania przetwarzania niekompletnych lub
nieaktualnych informacji o Państwu. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli pomożecie nam
Państwo aktualizować naszą bazę danych kontaktów, informując nas o ewentualnej
zmianie danych osobowych, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub
kontaktu osobistego.

Przepisy końcowe
Wszelkie stosunki prawne wynikające z przetwarzania danych osobowych lub odnoszące
się do nich podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, gdzie były
udostępnione. Ewentualne spory wynikające z ochrony prywatności między Państwem
a firmą Stanton Chase International w Warszawie będą rozstrzygane przez polskie sądy
zgodnie z polskim prawem.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wejdzie w życie 25/05/2018 i zostało
ostatnio zaktualizowane 17/05/2018.

Beata Sokołowska-Pęk

Jan Duniec
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