Oświadczenie o ochronie prywatności

OŚWIADCZENIE O
OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ogólne warunki Mupol Personeelsdiensten B.V. zostały złożone w Izbie Handlowej pod numerem 53145542.
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Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Polityka prywatności
Strona www.mupol.com oraz powiązane z nią usługi internetowe są udostępniane przez Mupol
Personeelsdiensten B.V. z siedzibą w Zaltbommel i zarejestrowane w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod
numerem 53145542.
W odniesieniu do ochrony Twojej prywatności obowiązują następujące zasady.
Mupol Personeelsdiensten B.V. gwarantuje, na ile to możliwe, ochronę prywatności pracowników, partnerów i
wszystkich odwiedzających osób stronę. Oznacza to, że wymagamy również od naszych partnerów
współpracujących, aby dołożyli wszelkich starań w celu monitorowania danych osobowych. Twoje dane
przechowujemy na (bezpiecznym) Bezpiecznym Serwerze. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe
i firmowe przetwarzamy, co robimy z danymi, w ramach jakich podstaw prawnych jest to robione i co możesz
zrobić w razie pytań.

2. Podstawy prawne; Przetwarzanie danych (osobowych)
Jeśli korzystasz z witryny Mupol Personeelsdiensten B.V. możesz podać pewne dane osobowe z własnej inicjatywy
lub być może będziesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych.
Mupol Personeelsdiensten B.V. przetwarza te dane, aby móc wysyłać ci dalsze informacje dotyczące usług
dostarczanych przez Mupol Personeelsdiensten B.V. za pomocą poczty lub wiadomości e-mail oraz w celu
optymalizacji usług dostarczanych przez Mupol Personeelsdiensten B.V. za pośrednictwem tej witryny. Z reguły
Mupol Personeelsdiensten B.V. gromadzi tylko informacje niezbędne do spełnienia twojego żądania. W
przypadkach, w których użytkownik jest proszony o podanie obowiązkowych informacji, jest to wyraźnie określone
na odpowiedniej stronie internetowej.
Mupol Personeelsdiensten B.V. ponosi odpowiedzialność za dane swoich pracowników. Jesteśmy prawnie
zobowiązani do udostępnienia danych osobowych pracowników zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, na
przykład w celu zarządzania listami płac. Podmiot przetwarzający zdefiniowany jest przez RODO jako „osoba, która
przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, bez podlegania jego bezpośredniej władzy”.
Czas przechowywania dokumentów w aktach osobowych zależy od terminów prawnych, chyba że uzgodniono
inaczej lub istnieją przekonujące argumenty za dłuższym przechowywaniem (części) akt.
Rekrutacja
Gdy przekazujesz Mupol Personeelsdiensten B.V. dane dotyczące podania o pracę, informacje te zostaną
wykorzystane przez Mupol Personeelsdiensten B.V. wyłącznie do zamierzonego celu; do rekrutacji i selekcji, do
komunikacji w sprawie podania i oceny przydatności na stanowisko. Dane związane z podaniem o pracę nie będą
przechowywane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, chyba że zostanie to wyraźnie z tobą uzgodnione.
3.
Podstawy prawne: przetwarzanie danych firmy
W odniesieniu do wniosków i zamówień rejestrujemy imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, osobę
kontaktową, numer telefonu i adres e-mail, rejestrację KVK i numer IBAN, niezbędne do komunikacji dotyczącej
zapytania lub zamówienia. Rejestrujemy tylko dane niezbędne do realizacji zamówienia, na które zostało udzielone
zezwolenie lub na które zawarto umowę.
Imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, w tym dowolna osoba kontaktowa, numer telefonu i adres e-mail
mogą zostać udostępnione innym osobom w związku z realizacją zamówienia. Jest to możliwe tylko pod
warunkiem, że dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji tego konkretnego zamówienia.
W celu sporządzenia spisu podań i zamówień potrzebujemy, w stosownych przypadkach, informacji o lokalizacji i
materiału wizualnego, aby złożyć właściwą ofertę. Zebrane dane są przechowywane na naszym bezpiecznym
serwerze na poziomie klienta i są dostępne tylko dla pracowników zaangażowanych w dany projekt za pomocą
nazwy logowania i hasła. Zebrane dane nie będą udostępniane stronom trzecim.
Po rozwiązaniu umowy lub rozwiązaniu umowy (serwisowej), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, Mupol
Personeelsdiensten B.V. zapewni, że wszystkie dane firmy przechowywane w Mupol Personeelsdiensten B.V. w
tym czasie, w tym dane osobowe i wszelkie ich kopie, zostaną zniszczone w ciągu 6 miesięcy, chyba że klient
nakazuje inaczej. Jeśli przepis prawny mający zastosowanie do Mupol Personeelsdiensten B.V. zabrania lub w inny
sposób uniemożliwia takie przetwarzanie, Mupol Personeelsdiensten B.V. będzie nadal chronić te dane zgodnie z
przepisami ustawowymi i wykonawczymi do czasu, gdy przestanie to obowiązywać. Po tym okresie Mupol
Personeelsdiensten B.V. zniszczy te dane.
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Dane firmowe wykorzystywane są również do informowania klientów o (nowych) produktach i usługach Mupol
Personeelsdiensten B.V. oraz o firmach, które współpracują z nim w kontekście grupowym. Mupol
Personeelsdiensten B.V. stara się uwzględniać twoje preferencje. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o
(nowych) produktach i usługach, możesz zgłosić to pisemnie do Mupol Personeelsdiensten B.V. lub poprzez
wiadomość e-mail na adres info@mupol.com w temacie podając „Rejestracja adresu”. Zablokujemy twoje dane do
tego celu.
Mupol Personnel Services B.V. zawiera umowy przetwarzania z klientami i (pod)wykonawcami w zakresie
przetwarzania danych, zarządzania danymi i administracji finansowej w celu wsparcia procesów biznesowych.
Mupol Personeelsdiensten B.V. stosuje prawne okresy przechowywania danych.
4.
Prawo do wglądu, sprostowania/rektyfikacji, sprzeciwu lub usunięcia
Masz prawo do wglądu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia swoich danych osobowych.
Czy chcesz, abyśmy zmodyfikowali lub usunęli twoje dane z naszej bazy danych? Możesz wysłać wiadomość e-mail
na adres info@mupol.com.
Możesz też powiadomić nas o tym pisemnie. Nasz adres to: Steenweg 79, 5301 HK Zaltbommel. Aby zapobiec
nadużyciom, poprosimy cię o identyfikację. Mupol Personeelsdiensten B.V. zastosuje się do twojego żądania w
ciągu 7 dni roboczych, chyba że istnieją przekonujące argumenty, aby tego nie robić.
5.
Rejestr przetwarzania
Masz prawo dostępu do swoich danych w naszym rejestrze przetwarzania. Aby zapobiec nadużyciom, możemy
poprosić cię o identyfikację. W ramach naszego systemu prowadzimy przegląd naszych organizacji
przetwarzających informacje. Wybierając dostawców, bierzemy pod uwagę obowiązujące nas przepisy ustawowe i
wykonawcze.
6.
Prywatność na etapie projektowania
Opracowując nasze usługi i produkty, korzystamy z ochrony prywatności od samego początku: poprawiając
bezpieczeństwo informacji za pomocą kontroli dostępu, szyfrowania, ułatwiania korzystania z praw osób
zaangażowanych, okresów przechowywania, anonimizacji, minimalizacji danych, pseudonimizacji.

7.
Naruszenie prywatności danych
W przypadku (potencjalnego) naruszenia prywatności danych my, zarząd Mupol Personeelsdiensten B.V.,
skontaktujemy się z AP (Organem ds. ochrony danych osobowych) i zainteresowanymi stronami zgodnie z
rozporządzeniem UE 2016/679. W naszym systemie zarządzania zawarliśmy proces na wypadek naruszenia
prywatności danych i zgłaszania do AP. Korzystamy zatem z rejestru naruszenia prywatności danych.
8.
Polityka prywatności innych stron
Na www.Mupol.com znajdują się odnośniki do innych stron. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za politykę
prywatności tych stron. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach.
9.
Google Analytics
Strona ta korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc. Google Analytics
wykorzystuje pliki „cookie” (pliki tekstowe umieszczane na komputerze), aby móc analizować, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym
adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie
wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na
witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom
trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w
imieniu Google. Google nie będzie łączyć twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez
Google. Możesz odrzucić pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. W takim przypadku
może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na
przetwarzanie twoich danych przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.
10.
Pliki cookie
Na tej stronie korzystamy z plików cookie – prostych, małych plików, które strona przechowuje na twoim dysku
twardym za pośrednictwem przeglądarki. Informacje są przechowywane w pliku cookie.
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Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?
· Aby usprawnić działanie strony.
· Aby korzystanie z witryny było łatwiejsze.
· Aby sprawdzić, czy odwiedzający mogą łatwo znaleźć szukane informacje na naszej stronie internetowej.
Stosując trwałe pliki cookie gwarantujemy, że nie będziesz musiał ponownie wykonywać określonych czynności.
Zapamiętujemy preferencje, które nam podałeś, kiedy odwiedzałeś naszą stronę wcześniej. Stałe pliki cookie
można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki.
11.
Pliki cookie sesyjne
Pliki cookie sesyjne aktywowane są podczas wizyty na stronie i automatycznie usuwane po zamknięciu
przeglądarki. Zapamiętujemy, które części witryny przeglądałeś podczas wizyty i odpowiednio dopasowujemy
nasze usługi.
12.
Pliki cookie Google Analytics
Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez Google w ramach „usługi
analitycznej”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić zachowanie odwiedzających i otrzymywać raporty o tym, w jaki
sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Na tej podstawie możemy ulepszać naszą stronę. Nie chodzi tu o
zapamiętywanie danych osobowych, ale o śledzenie twoich działań na stronie.

13.

Pliki cookie mediów społecznościowych
Na naszej stronie znajdziesz przyciski za pomocą których możesz promować nasze wiadomości lub strony
internetowe w mediach społecznościowych, takie jak „polubienie” za pośrednictwem Facebooka lub wysłanie
„tweeta” za pośrednictwem Twittera. Przyciski te działają przez fragmenty kodu pochodzące z samych platform
mediów społecznościowych. Za pomocą tego kodu instalowane są pliki cookie. Nie mamy na to wpływu. Platformy
mediów społecznościowych wskazują w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, co robią z twoimi danymi
uzyskanymi za pośrednictwem plików cookie.
14.
Włączanie, wyłączanie i usuwanie plików cookie
Więcej informacji o włączaniu, wyłączaniu i usuwaniu plików cookie można znaleźć w instrukcjach i/lub korzystając
z funkcji pomocy w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronach internetowych o
prawie dotyczącym plików cookie i w Stowarzyszeniu Konsumentów.
15.
Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednakże najnowsza jej
wersja zawsze będzie znajdować się na tej stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie polityki prywatności tej
strony.
16.
Ogólne
Jeśli są osoby, które nie mają dostępu do naszej strony, kopia naszego oświadczenia o ochronie prywatności może
im zostać wysłana na żądanie.
Masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności? Wyślij wiadomość na adres info@mupol.com. Możesz również
wykorzystać ten adres e-mail jeśli masz pytania dotyczące swoich danych lub chcesz je zmienić. Z przyjemnością ci
pomożemy.
17.

Dane kontaktowe

Mupol Personeelsdiensten B.V.
Steenweg 79
5301 HK Zaltbommel
Tel. 0031 850 660 200
@: administratie@mupol.com
W. www.mupol.com
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