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Polityka prywatności z dnia 28.10.2018
§ 1.
Definicje
1. Usługodawca – Codesire, przedsiębiorstwo jednoosobowe wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. NIP: 8722418546. REGON:
368937581.
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://codersbase.it.
3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
4. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak
również podmiot działający w imieniu Klienta, korzystający z usług świadczonych
przez Usługodawcę.
5. Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r., korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę,
biorąca udział w rekrutacji prowadzonej przez Klienta.
6. Aplikacja – aplikacja o pracę wysłana do wybranego Klienta przez Kandydata, za
pośrednictwem Serwisu.
7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis: (i) przyjmowanie
aplikacji o pracę, (ii) przekazywanie aplikacji o pracę, (iii) przekierowanie
bezpośrednio do formularza aplikacyjnego Klienta, (iv) tworzenie Ogłoszenia.
8. Ogłoszenie – ogłoszenie o pracę publikowane przez Klienta w Serwisie w ramach
Umowy z Usługodawcą mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne
stanowisko.
9. Polityka - niniejsza Polityka prywatności.
§ 2.
Zasady ogólne.
1. Serwis respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, które są
przetwarzane z zachowaniem RODO.
2. Serwis oświadcza, że czyni wszelkie starania, by chronić dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem podmiotów trzecich, jednak nie daje gwarancji, że z
przyczyn niezależnych od Serwisu taka sytuacja nie nastąpi, za co nie ponosi
odpowiedzialności.

§ 3.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
1. Jestem Klientem:
Administratorem danych osobowych Klienta jest Serwis.
2. Jestem Kandydatem:
Administratorem danych osobowych Kandydata jest Klient.

§ 4.
Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?
1. Jestem Klientem:
W celu właściwego i poprawnego świadczenia Usług, Serwis będzie przetwarzał
podany przy tworzeniu Ogłoszenia adres e-mail oraz nazwę firmy. Klient ma
prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia przetwarzanych danych. W tym celu
należy skontaktować się z Serwisem poprzez adres e-mail:
admin@codersbase.it.
2. Jestem Kandydatem:
W celu właściwego i poprawnego świadczenia Usług, tj. poprawnie
przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego, Serwis będzie przetwarzał podany
przy wysyłaniu Aplikacji adres e-mail oraz imię lub nazwisko, bądź imię oraz
nazwisko. W procesie rekrutacyjnym Serwis występuje jedynie jako pośrednik, tj.
w momencie wysłania Aplikacji, dane formularza aplikacyjnego zostają
przekazane do Klienta. Dane umieszczone w Aplikacji nie są przechowywane po
stronie Serwisu, tj. nie są zapisywane w bazie danych.

§ 5.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Jestem Klientem:
W celu poprawnego i właściwego świadczenia Usług, Twoje dane przechowywane
są zgodnie z Regulaminem do momentu wygaśnięcia Ogłoszenia. Jest to okres 60
dni. Następnie dane są usuwane.
2. Jestem Kandydatem:
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Serwis jedynie przez moment
wysyłania Aplikacji.

§ 6.
Prawa Klienta oraz Kandydata.
1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Klient oraz Kandydat
ma prawo żądać dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Serwis.
2. Prawo do sprostowania - Klient ma prawo żądać do modyfikacji lub/i
zaktualizowania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Serwis.
3. Prawo do usunięcia - Klient ma prawo żądać usunięcia, tj. zaprzestania
przetwarzania swoich danych przez Serwis.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - Klient ma prawo żądać stałego lub
tymczasowego zaprzestania przetwarzania części danych lub całości.

5. Prawo do przenoszenia danych - Klient ma prawo żądać wydania swoich danych
przez Serwis w formacie pozwalającym na odczyt przez komputer. Ma również
żądać przesłania ich innemu administratorowi danych.
6. Prawo sprzeciwu - Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich
danych przez Serwis.
7. Prawo do skargi - Klient ma prawo złożyć skargę na Serwis do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych jeżeli narusza on przepisy RODO.
Każde z żądań zostanie w miarę możliwości rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku na adres e-mail:
admin@codersbase.it.
§ 7.
Komu możemy udostępnić dane?
W celu poprawnego świadczenia usług, Serwis może przekazywać dane osobowe
podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom systemów do wysyłania
wiadomości e-mail, jak również uprawnionym organom państwowym.
§ 8.
W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, stosujemy certyfikaty bezpieczeństwa i
szyfrowanie SSL. Dbamy o to, by dane przetwarzane były jedynie przez osoby
upoważnione.
§ 9.
Pliki cookies.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy który
odwiedza internauta do urządzenia internauty. Pozwalają one na szybsze działanie
strony poprzez zapamiętanie wybranych ustawień osoby odwiedzającej Serwis.
Umożliwiają one również prowadzenie statystyk, monitorowanie ruchu w Serwisie,
ciągłe udoskonalanie Serwisu poprzez zbieranie anonimowych informacji o sposobie
korzystania z Serwisu oraz integracji z portalami społecznościowymi.
W celu wykonania wyżej wymienionych funkcji, wykorzystujemy narzędzia:
● Google, w tym Google Analytics
● Facebook
Użytkownik ma prawo do odmowy wykorzystywania plików cookies przez Serwis. W tym
celu należy wyłączyć wykorzystywanie cookies dla danej witryny. Szczegółowe
informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

