Polityka prywatności WorkLinks.com
Obowiązuje od 1. 11. 2018 r. Ostatnia aktualizacja 2. 4. 2020 r.

1. USTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych („Zasady“) zostały przyjęte przez spółkę
Jurent CZ, s.r.o., IČO (Regon): 276 11 973,
z siedzibą Praga 8, kod pocztowy 186 00,Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, zarejestrowaną w
Rejestrze Handlowym pod nr C 118838 prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze („Spółka“).
1.2. Zasady regulują wykorzystanie danych osobowych uzyskanych podczas korzystania z
aplikacji internetowej www.worklinks.com i / lub aplikacji mobilnej WorkLinks.com
(„WorkLinks.com”) lub podczas komunikacji ze Spółką w sprawie WorkLinks.com.
1.3 Przed skorzystaniem z WorkLinks.com zapoznaj się z tymi zasadami w ich aktualnej
wersji.

2. DEFINICJE
2.1. Przez dane osobowe rozumie się zazwyczaj wszelkie informacje identyfikujące konkretną
osobę fizyczną lub informacje bezpośrednio związane z tą osobą. Dane przetwarzane przez
Spółkę mogą jednak zawierać inne informacje, w tym informacje zanonimizowane, które nie
są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane zgodnie z tymi zasadami czy
też nie.

3. GDZIE ZDOBYWAMY DANE
3.1. Zakres danych przetwarzanych przez Spółkę zależy od tego, czy jesteś zarejestrowanym
użytkownikiem. Dane osobowe przekazuje Spółce zwłaszcza użytkownicy bądź też ich
pracownicy i inne osoby współpracujące, które korzystają z WorkLinks.com. Użytkownicy
mogą również ujawnić Spółce dane osobowe innych osób, w szczególności w ramach funkcji
Dodaj konto, w której jedno lub więcej kont podrzędnych jest skonfigurowanych przez
Użytkownika do jego konta głównego.
3.2. Ponadto przetwarzane przez nas dane osobowe mogą pochodzić z platform stron
trzecich, z których korzystasz w związku z WorkLinks.com. Takie platformy mogą obejmować
bankowość internetową banku użytkownika lub bramki płatnicze innych dostawców.
3.3 Niektóre dane osobowe są gromadzone przez samą firmę za pomocą plików cookie lub
plików cookie stron trzecich, na przykład podczas analizy korzystania z witryny
WorkLinks.com lub czytania newsletterów.
3.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownicy zdecydują się nie korzystać z WorkLinks.com,
swoje dane osobowe mogą również przekazać Spółce w inny odpowiedni sposób, na
przykład za pomocą formularza internetowego lub e-maila.

4. JAKIE DANE PRZETWARZAMY
4.1. Informacje wymagane do rejestracji. Informacje te są niezbędne do założenia konta
użytkownika i obejmują imię, nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu. W
przypadku osób fizycznych - przedsiębiorców dane osobowe obejmują również imię i
nazwisko, Regon, VAT i siedzibę użytkownika.
4.2 Dane związane ze złożeniem oferty. Dane te obejmują w szczególności imię i nazwisko
osób kontaktowych użytkowników, ich pozycję roboczą i dane kontaktowe. Dane mogą
również zawierać inne informacje określone przez użytkownika. Dane są niezbędne do
zarządzania ofertami lub wnioskami na określone zapotrzebowanie.
4.3 Zachowania i ustawienia użytkownika. Zazwyczaj informacje te są uzyskiwane
automatycznie z Twojego urządzenia lub za pomocą plików cookie. Dane mogą obejmować
ustawienia newsletterów, ustawienia plików cookie, informacje o używanym urządzeniu i
przeglądarce, zachowaniu w WorkLinks.com, informacje o wprowadzonych wymaganiach lub
wyświetlanej treści.
4.4 Komunikacja ze Spółką. Dane obejmują wszelkie informacje podane podczas korzystania
z formularza kontaktowego lub z innego środka komunikacji. Zazwyczaj chodzi o podanie
imienia, nazwiska i adresu e-mail.
4.5 Dane uzyskane przez połączenie z platformą strony trzeciej. Firma może przetwarzać
dane osobowe przekazane jej przez osoby trzecie za pośrednictwem ich platform, w
szczególności w związku z realizacją transakcji płatniczych. Przekazywanie i przetwarzanie
danych przez strony trzecie podlega zasadom określonym przez te strony trzecie.

5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE
5.1. Świadczenie usług. Dane przetwarzane są głównie w celu świadczenia usług na
podstawie stosunku umownego między użytkownikami a Spółką zgodnie z obowiązującymi
ogólnymi warunkami handlowymi. W takim przypadku usługi obejmują wyświetlanie
wybranej treści, konfigurowanie konta użytkownika i zarządzanie nim, reklamowanie
złożonych ofert oraz zapewnianie komunikacji między użytkownikami za pośrednictwem
WorkLinks.com lub w inny odpowiedni sposób. Jednocześnie dane osobowe są przetwarzane
w celu rozliczenia i późniejszych zapisów księgowych, a także w celu zapewnienia wsparcia
użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są tylko w niezbędnym zakresie.
5.2 Obsługa i doskonalenie WorkLinks.com. Spółka wykorzystuje dane dotyczące zachowania
i ustawień użytkownika w oparciu o własny uzasadniony cel, którym jest ulepszanie
WorkLinks.com i wszystkich oferowanych usług. Korzystanie z witryny WorkLinks.com przez
użytkowników i ich reakcje na newsletter jest oceniane w celu zapewnienia prawidłowego
działania aplikacji i dostosowania jej treści do preferencji użytkownika. Wykorzystane dane
analityczne i statystyczne zawierają tylko anonimowe dane dotyczące użytkowania
WorkLinks.com, a informacje w nich zawarte nie są konkretnym użytkownikom ponownie
przypisywane.
5.3. Przetwarzanie wniosków. Na podstawie spełnienia warunków umownych lub
uzasadnionego interesu przetwarzamy dane podane przez użytkownika podczas komunikacji

ze Spółką. W tym celu imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje podane w związku
ze złożonym wnioskiem są przetwarzane w niezbędnym zakresie.
5.4 Newsletter i kampanie marketingowe. Dane mogą być przetwarzane w celach
marketingowych wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika. Jeżeli podczas rejestracji
lub kiedykolwiek później użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie newsletterów lub innych
informacji biznesowych, zostaną przetworzone jego następujące dane osobowe: imię,
nazwisko oraz dane kontaktowe. Zgoda jest dobrowolna, nie wyrażenie zgody nie ogranicza
korzystania z innych funkcji WorkLinks.com. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie
poprzez kliknięcie w stopce każdego wysyłanego newslettera. Zgoda może być również
wycofana poprzez złożenie wniosku na adres info@worklinks.com.
5.5 Współpraca z wybranymi podmiotami. Na podstawie nawiązanej współpracy Spółka
może przekazać Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej dane kontaktowe określone na koncie
użytkownika, szczególnie w ramach projektów wspierających zatrudnienie w Czechach. Dane
są przekazywane na podstawie zgody użytkownika udzielonej podczas rejestracji.
5.6 Dalsze przetwarzanie danych osobowych może być przeprowadzane przez Spółkę
wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, na przykład w celu obrony jej roszczeń lub innych
uzasadnionych interesów, lub w celu wypełnienia ustawowego obowiązku, szczególnie w
ramach przepisów rachunkowych lub podatkowych.

6. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANYCH
6.1. W celu świadczenia usług dane osobowe przetwarzane są przez cały czas rejestracji w
WorkLinks.com i przez cały czas trwania wszelkich stosunków umownych ze Spółką. W celu
wypełnienia obowiązków ustawowych Spółka przetwarza dane osobowe podane w
dokumentach księgowych przez okres do 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym
miało miejsce wykonanie świadczenia.
6.2 Dane uzyskane za pomocą plików cookies są przetwarzane przez okres wskazany w
zasadach dotyczących plików Cookies.
6.3. Dane uzyskane w związku z przetwarzaniem poleceń użytkowników przechowujemy do
czasu ich rozwiązania, zwykle przez 1 miesiąc.
6.4 Dane, których przetwarzanie jest uzależnione od zgody użytkownika (dot. newslettera,
kampanii marketingowych), przetwarzane są do czasu, dopóki zgoda na ich przetwarzanie
nie zostanie wycofana oraz przez okres maksymalnie 5 lat od momentu jej zatwierdzenia.
Przed upływem tego okresu użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne przedłużenie
zgody na kolejny okres. Trzeba pamiętać, że użytkownik po wycofaniu zgody może nadal
otrzymywać wiadomości o charakterze innym niż promocyjny, a które związane są ze
świadczeniem Produktów.
6.5 Po upływie powyższych okresów dane osobowe mogą być przechowywane lub
przetwarzane w inny sposób, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, w tym na
przykład kopie zapasowe i dzienniki lub w inny sposób w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Worklinks.com lub w celu ochrony praw Spółki i innych użytkowników.

7. DOSTĘP DO DANYCH
7.1. Spółka. Przede wszystkim dane osobowe przetwarzane są przez pracowników Spółki we
wszystkich wymienionych tutaj celach. Wszyscy pracownicy Spółki są zobowiązani do
zachowania poufności danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu.
7.2 Podmioty przetwarzające i partnerzy biznesowi. Spółka może również korzystać z usług
tak zwanych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie
zgodnie z instrukcjami i do celów określonych przez Spółkę. Przekazywanie danych odbywa
się wyłącznie w zakresie ściśle niezbędnym do dostarczenia produktów lub usług podmiotów
przetwarzających. Do takich osób mogą należeć dostawcy narzędzi do internetowych
transakcji płatniczych oraz następujące podmioty przetwarzające: • dostawcy narzędzi emailowych i innych elektronicznych platform komunikacyjnych z klientami; • Dostawcy
narzędzi do analizy i testowania stron internetowych; • dostawcy usług hostingowych lub
chmurowych; • dostawcy usług związanych z programem rachunkowości; • dostawca
pomocy technicznej WorkLinks.com; oraz • dostawca usług telemarketingowych. W zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie dane osobowe mogą być udostępniane innym
wybranym podmiotom.
7.3 Użytkownicy WorkLinks.com. Dane podane w ofertach są udostępniane innym
użytkownikom WorkLinsk.com, aby ułatwić dzielenie się możliwościami pracowniczymi i
innymi.
7.4 Fuzje, przejęcia, zmiany własności. W przypadku połączenia Spółki lub przejęcia przez
inny podmiot oraz każdej zmiany własności Spółki i / lub jej produktów, w tym
WorkLinks.com, dane mogą zostać ujawnione lub przekazane nowemu podmiotowi. W
ograniczonej, zazwyczaj częściowo zanonimizowanej formie, dane mogą być również
udostępniane potencjalnym inwestorom przed wystąpieniem wyżej wymienionych zmian
własności.
7.5 Obowiązkowe ujawnienie. Dane mogą być również przekazywane właściwym organom i
innym upoważnionym osobom, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wiążące decyzje
sądów i innych właściwych organów.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA
8.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik ma prawo skontaktować
się ze Spółką w dowolnym momencie i skorzystać z następujących praw:
• Dostęp do danych osobowych. Korzystając z prawa dostępu do danych osobowych Spółka
ujawni, które dane są przetwarzane, w jakim celu i na jak długo, gdzie gromadzone są dane
osobowe oraz inne informacje na temat przetwarzania tych danych. Użytkownik może
również poprosić o kopię swoich danych osobowych.
• Prawo do poprawiania danych osobowych. W przypadku wykrycia przez Użytkownika
jakichkolwiek nieścisłości w przetwarzanych danych osobowych Spółka dokona niezbędnych
poprawek lub uzupełnień.
• Prawo do usunięcia danych osobowych. Jeżeli użytkownik spełnia wymogi prawne, ma
prawo do usunięcia danych osobowych. Spółka usuwa dane osobowe, gdy nie są już

potrzebne do celów, dla których zostały przetwarzane. Usuwane są również dane osobowe,
jeżeli użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie. Trzeba jednak pamiętać, że Spółka
zawsze najpierw oceni, czy usunięcie danych nie jest utrudnione przez jakąkolwiek
przeszkodę prawną, bądź też dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z
innego powodu, w tym ochrony uzasadnionych interesów Spółki.
• Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych. Spółka ograniczy
przetwarzanie danych w momencie, gdy użytkownik podda w wątpliwość ich dokładność,
przetwarzanie odbywa się bez uzasadnionego powodu prawnego lub nie jest konieczne do
określonego celu. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych są zwykle tymczasowe i
obowiązują do momentu zweryfikowania warunków dalszego przetwarzania lub usunięcia.
• Prawo do przenoszenia. Użytkownik może zażądać przekazania danych osobowych
dotyczących danych osobowych, które przekazał Spółce i które są automatycznie
przetwarzane za jego zgodą lub zgodnie z Warunkami świadczenia usług. Korzystając z tego
prawa Spółka przekaże dane osobowe w powszechnie używanym formacie Użytkownikowi
lub innemu administratorowi, zgodnie z poleceniem Użytkownika.
• Prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
uzasadnionych interesów, użytkownik ma możliwość sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
Na podstawie zgłoszonego sprzeciwu przetwarzanie danych osobowych zostaje zakończone,
chyba że Spółka udowodni poważny powód ich dalszego przetwarzania.
8.2 Jeżeli użytkownik uważa, że Spółka przetwarza dane osobowe z naruszeniem jego prawa
do prywatności lub życia osobistego, zawsze może skontaktować się ze Spółką w celu
wyjaśnienia i naprawienia sytuacji. Może też wysłać skargę do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. BEZPIECZEŃSTWO
9.1. Spółka dba o bezpieczeństwo danych użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych
kładziemy duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych
danych. Dane osobowe są zwykle przechowywane w bazach danych i systemach, do których
mają dostęp tylko te osoby, które bezpośrednio przetwarzają dane osobowe w celach
określonych w niniejszych zasadach i tylko w niezbędnym zakresie.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRON TRZECICH
10.1. W przypadku, gdy użytkownik chce ujawnić na WorkLinks.com jakiekolwiek dane
osobowe stron trzecich, w tym użytkowników subkont, może uczynić to tylko wtedy, gdy
przestrzega obowiązujących przepisów prawa, włącznie z uzyskaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich
warunków prawnych także podczas przekazywania danych osobowych innemu
użytkownikowi i / lub przetwarzania danych osobowych uzyskanych od innego użytkownika
w związku z korzystaniem z WorkLinks.com.

11. PRODUKTY I USŁUGI STRON TRZECICH
11.1. Należy pamiętać, że Spółka jest w stanie zagwarantować zgodność z tymi Regułami
tylko w kontekście WorkLinks.com. Wszelkie linki do produktów, usług lub innych treści stron
trzecich mogą przekierować użytkowników do innych stron internetowych lub aplikacji
będących własnością stron trzecich. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie
zawsze przebiega na podstawie ich własnych przepisów, na które Spółka nie ma wpływu.

12.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ
12.1. Usługi Spółki mogą być świadczone również poza Republiką Czeską lub przy użyciu
zagranicznych partnerów biznesowych. Wszelkie przekazywanie danych osobowych za
granicę ma miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki wymagane przez prawo.

13. ZMIANY W ZASADACH
13.1. Firma zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu w celu zapewnienia
lepszego poziomu ochrony danych osobowych, w celu uwzględnienia zmian w prawie lub
ogólnie przyjętej praktyki. Z tego powodu zalecamy uważne śledzenie tej strony w celu
zapoznania się z najnowszą wersją regulaminu, z datą ostatniej aktualizacji.

14. KONTAKT
14.1. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zastrzeżeń dotyczących niniejszego Regulaminu
lub przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami emailem
info@worklinks.com. Jurent CZ, s.r.o.

