POLITYKA PRYWATNOŚCI
Mondi Polska Agencja Pracy sp. z o.o.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis internetowy
www.mondi-polska.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Mondi Polska ma swoją siedzibę w Poznaniu (61-829), na ulicy Podgórnej 5A. Skontaktować się można
z nami za pomocą telefonu: +48 618551960 lub +48 618553611, poczty e-mail: info@mondipolska.pl oraz faxu: +48618551768. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można
skontaktować się za pomocą poczty e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu
o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony
danych osobowych, a w szczególności 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
•

przetwarzane zgodnie z prawem;

•

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
•

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

•

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV oraz formularze. Celem ich pozyskiwania
i przetwarzania jest rekrutacja ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. a RODO ) :

•

w naszej firmie Mondi Polska;

•

na stanowiska pracownicze firm, które z nami współpracują;

•

do Mondi Polska w celu wynajmowania pracowników przez firmy współpracujące.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia umowy z potencjalnym
pracodawcą i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy lub niemieckim prawem pracy. Pozyskiwane dane
będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji umów, obowiązku prawnego ciążącego na
Mondi Polska według obowiązujących przepisów oraz w prawnie uzasadnionym interesie Mondi Polska.
ADO realizuje także funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:
* udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza
kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
* w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez ADO na
wskazany adres poczty elektronicznej i oferowanych telefonicznie, jeżeli użytkownik wyraził na to
zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie
odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail
ADO;
* realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO np. windykacji;
- poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są firmy współpracujące w zakresie wynajęcia
pracowników i tak zwanych rekrutacji stałych (w Polsce i Niemczech), ograny i instytucje wymienione
w kodeksie pracy bądź niemieckim prawem pracy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także
organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty
świadczące usługi outsourcingu na rzecz ADO.

4. TWOJE PRAWA
Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je
przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, przenoszenia, żądania ich
usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym
momencie.
W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować
się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu,
kontaktując się na adres e-mail ADO.

W każdej chwili użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nasza spółka nie profiluje danych osobowych, jednak jest inicjatorem strony na portalu Facebook (punkt 6
Polityki Prywatności). Prowadzimy również konto na serwisie Instagram oraz LinkedIn. Jeśli w trakcie
posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana
wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane
przetworzyć. Dane osobowe przez nas pozyskane nie są wysyłane poza obszar EOG.

5. PLIKI COOKIES
Przy pierwszej wizycie na stronie mondi-polska.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików
cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej.
Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
użycie plików cookies.
Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności
tych wymagających autoryzacji. Ponadto pomagają w generowaniu sesji, zapamiętują poprzednie
ustawienia użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak,
aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany
o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
Wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować błędne działanie strony oraz brak
dostępu do niektórych funkcji.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:

•

sesyjne pozostające w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony
internetowej na której zostały zamieszczone,

•

stałe pozostające w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies;

•

pliki cookies służące do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje
społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie;

•

pliki cookies Google Analytics, w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony
Mondi Polska. Dzięki nim dokonujemy modyfikacji użyteczności swojego Serwisu. Aby uzyskać więcej

informacji odnośnie Google Analytics odwiedź stronę www.google.com/analytics;

•

korzystamy z oprogramowania Yandex Metrica, który tworzy dla nas heatampy kliknięć, zbiera dane
statystyczne oraz śledzi ruch użytkownika na podstawie plików cookies;

•

używamy systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies do zalogowania się
i zapamiętania hasła dla użytkownika;

•

stosujemy narzędzie analityczne jakim jest Piksel Facebooka, który pomaga mierzyć
skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w serwisie, nie chcą żeby pliki
cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze
swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

6. FACEBOOK
Informujemy, że utworzyliśmy fanpage na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy
udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich
działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia
naszego profilu, wysłania do nas wiadomości, odwiedzin konkretnej podstrony internetowej.
Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej a do ich opracowania Facebook
wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy
poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a, które nie
są użytkownikami Facebooka.
Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji
pomocy portalu Facebook – prywatność.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu
i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
Mondi Polska zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu, co może zostać
spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników
w sposób widoczny i zrozumiały.

