Polityka Prywatności portalu Secawo

1.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych:
(1) osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.secawo.pl
(“Portal”);
(2) osób, które kontaktują się z Secawo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
(3) osób, które zarejestrowały konto na Portalu;
(4) osób, które śledzą profile Secawo na portalach społecznościowych Facebook,
Instagram i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje;
(5) subskrybentów naszego newslettera.
jest Grupa Secawo, w skład której wchodzą następujące podmioty współadministrujące
wskazane w dokumencie „Informacja o współadministratorach w Grupie Secawo”
(“Secawo”, “my” lub “Współadministratorzy”).
W razie pytań dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych prosimy
o kontakt pod adresem: daneosobowe@secawo.com lub z powołanym przez nas
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@secawo.com.

2. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE
Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:
(1) przeglądasz stronę internetową www.secawo.pl;
(2) kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty
elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
(3) rejestrujesz konto na Portalu;
(4) śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach
społecznościowych;
(5) subskrybujesz nasz newsletter.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.secawo.pl:
-

zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego Portalu (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);

-

profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z Portalu (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony
internetowej.
(2) osób, które kontaktują się z Secawo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;

-

udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

-

obsługa aplikacji o pracę złożonych ww. kanałami komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na
Twoje zapytania i obsługi Twojej aplikacji.
(3) osoby, które zarejestrowały konto na Portalu;
-

świadczenie usługi udostępnienia konta oraz jego funkcjonalności w celu
umożliwienia zawarcia i wykonywania za jego pośrednictwem umowy
rekrutacyjnej oraz umowy o świadczenie usług opiekuńczych (art. 6 ust. 1 lit b
RODO);

-

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy
o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit
c RODO);

-

obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi
o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

umowami

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Konta Portalu,
a co za tym idzie zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług opiekuńczych.
(4) osoby, które śledzą profile Secawo na portalach społecznościowych Facebook,
LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje;
-

informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie
pozytywnego wizerunku Secawo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-

udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem
mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do dołączenia do grupy na
Facebooku administrowanej przez Secawo.
(5) subskrybenci naszego newslettera:
-

informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie
pozytywnego wizerunku Secawo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-

marketing bezpośredni usług Secawo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji
naszego newslettera.
W przypadku:
1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.secawo.pl
przetwarzamy:
- adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
2. osób, które kontaktują się z Secawo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji
przetwarzamy:
- imię, nazwisko, nr telefonu, adres email lub inne informacje, które dobrowolnie
nam podasz;
3. osób, które zarejestrowały konto na Portalu możemy przetwarzać:

-

imię, drugie imię, nazwisko, płeć, narodowość, nr telefonu, adres email,
miejscowość zamieszkania, dane osoby kontaktowej podane przez Ciebie,
miejsce urodzenia, data urodzenia, PESEL, numer paszportu, numer legitymacji
studenckiej, rodzaj umowy (obecne zatrudnienie), wynagrodzenie brutto - co
najmniej minimalne (obecne zatrudnienie), nazwa i adres zakładu pracy
(obecne zatrudnienie), działalność gospodarcza (obecne zatrudnienie), składki
z tytułu prowadzonej działalności;

W przypadku zawarcia za pośrednictwem konta na Portalu umowy o świadczenie
usług opiekuńczych możemy przetwarzać następujące dane:
- numer PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, NIP, adres zamieszkania,
Urząd Skarbowy, numer konta bankowego, właściciel konta bankowego,
preferowane miejsce pracy, obywatelstwo, posiadanie prawa jazdy wraz
z kategorią, posiadanie samochodu osobowego, preferowany rodzaj i dziedzina
zatrudnienia, forma grzecznościowa/tytuł, wźródło pozyskania informacji
o Secawo, inne dobrowolnie przekazane dane np. kontakt z osobą, z którą
powinniśmy się skontaktować w przypadku wypadku losowego.
4. osób, które śledzą profile Secawo na portalach społecznościowych Facebook,
LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje przetwarzamy:
- imię i nazwisko lub nick oraz inne informacje, które są publicznie dostępne na
Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
5.

subskrybentów naszego newslettera przetwarzamy:
−

imię i nazwisko, adres e-mail.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.secawo.pl:
-

-

informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich
archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa, tj.
przez 5 lat;
informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji
zawartymi w naszej Polityce cookies.

(2) osoby, które kontaktują się z Secawo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
-

dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak
długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń
przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy
przedawnienia roszczeń.

(3) osoby, które zarejestrowały konto na Portalu:
-

dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usługi konta przetwarzamy tak długo,
jak posiadasz konto na Portalu (do momentu pierwszego zalogowania do usunięcia

-

konta) lub przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy zawartej za pośrednictwem
konta;
dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń
przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy
przedawnienia roszczeń.

(4) osoby, które śledzą profile Secawo na portalach społecznościowych Facebook,
LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:
-

dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych
i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów
przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub
wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub
polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze
profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.

(5) subskrybenci naszego newslettera:
-

dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu
cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

5. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
(1) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.secawo.pl:
-

dostawcy systemów IP oraz usług, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej
strony internetowej (czater, Google Ads, Google Analytics).

-

doradcy prawni i konsultanci obsługujący Secawo w stopniu, w jakim ujawnienie
danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(2) osoby, które kontaktują się z Secawo za pośrednictwem formularza kontaktowego,
poczty elektronicznej, telefonicznie lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
-

operatorzy poczty elektronicznej;

-

operatorzy pocztowi i kurierzy;

-

dostawcy usług i systemów IT, których wykorzystujemy do korzystania z poczty
elektronicznej i naszej strony internetowej;

-

doradcy prawni i konsultanci obsługujący Secawo w stopniu, w jakim ujawnienie
danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(3) osoby, które zarejestrowały konto na Portalu:
-

dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania konta;

-

podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Secawo;

-

doradcy prawni i konsultanci obsługujący Secawo w stopniu, w jakim ujawnienie
danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(4) osoby, które śledzą profile Secawo na portalach społecznościowych Facebook,
LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:
-

operatorzy portali społecznościowych;

-

podmioty, którym
społecznościowych;

-

dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na
portalach Facebook i LinkedIn;

-

doradcy prawni i konsultanci obsługujący Secawo w stopniu, w jakim ujawnienie
danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

zlecamy

prowadzenie

naszych

profili

w

mediach

(5) subskrybenci naszego newslettera:
-

dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) przez niektórych naszych dostawców. W związku z przekazaniem Twoich danych
poza terytorium EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancję wysokiego
stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze
zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez
Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

5. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci
następujące prawa:
-

żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich
sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

-

usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania
Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu
celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać
od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

-

prawo do przenoszenia danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

-

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Secawo (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

-

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie.
-

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo
wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na
zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres daneosobowe@secawo.pl lub z powołanym przez nas
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@secawo.pl.
6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. NARZĘDZIA MARKETINGOWE I ANALITYCZNE
My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia
wykorzystywane dla celów marketingowych i analitycznych. Poniżej znajdują się
podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie
można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.
GOOGLE ANALYTICS
Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu Google Analytics świadczonego
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki
cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
sposobu korzystania ze strony www.secawo.pl oraz do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania strony www.secawo.pl. Google nie wykorzystuje
zebranych danych do identyfikacji, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia
identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku
z tą usługą znajdziesz tutaj oraz tutaj.
GOOGLE ADS
Korzystamy z programu reklamowego Google Ads świadczonego przez Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia
kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na
marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony
internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing
cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na
podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na
zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy
wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim
kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania
reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli jesteś zalogowany/a do
konta w serwisie Google odwiedzając stronę Secawo, Google wykorzysta Twoje dane
razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych

dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo
zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Secawo,
korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które umożliwiają Twoją
identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one
charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google. Na tej
podstawie Google może podjąć decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci reklamę
Secawo. W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony
specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Ads. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po
stronie Google: https://adssettings.google.com/. Jeżeli jesteś zainteresowany
szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy
do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
GOOGLE TAG MANAGER
Korzystamy także z Google Tag Manager dostarczanego przez Google LLC w oparciu
o Regulamin oraz Politykę prywatności. Google Tag Manager to system zarządzania
tagami, dzięki któremu możemy szybko i łatwo aktualizować kody śledzenia i powiązane
fragmenty kodu, czyli tagi, w witrynie. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Google
Tag Manager do projektu możemy łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki
i tagi pomiarowe, korzystając z internetowego interfejsu użytkownika.
Google LLC może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z Usługi i tagów oraz
o stosowanych tagach.
WTYCZKA FACEBOOK CHAT PLUGIN
Na Portalu Secawo wykorzystywana jest także wtyczka Facebook Chat Plugin – Live Chat
Plugin for WordPress ułatwiająca komunikację ze Współadministratorami, która
stanowi odrębną usługę świadczoną drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest
przez Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o wtyczce można znaleźć na stronie
https://wordpress.org/plugins/facebook-messenger-customer-chat/.
Wtyczka ta stanowi rozwiązanie informatyczne polegające na
komunikowania się z nami poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych.

umożliwieniu

GETRESPONSE
Możemy także korzystać z usług GetResponse Sp. z o.o., dzięki którym mamy dostęp do
platformy internetowej GetResponse w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), która
umożliwia nam tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz
hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak: Kreator Newsletterów czy
Marketing Automation. WIęcej informacji o GetResponse można znaleźć na stronie:
https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.
PIXEL FACEBOOK
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to
narzędzie
umożliwiające
mierzenie
efektywności
kampanii
informacyjnych
realizowanych przez nas w portalu Facebook. Narzędzie to pozwala na zaawansowaną
analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych
narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

FACEBOOK ADS
W celach marketingowych korzystamy także z Facebook Ads, dzięki czemu możemy
wyświetlać reklamy m.in. na Facebooku i Messengerze. Facebook Ads to zbiorcze
narzędzie do tworzenia reklam, zarządzania miejscem i czasem ich emisji oraz
monitorowania wyników kampanii. Więcej informacji o zasadach działania Facebook
Ads możesz znaleźć tutaj oraz tutaj.
STATYSTYKI STRONY FACEBOOK
Na naszych profilach na Facebooku oraz Instagramie korzystamy z funkcji statystyk
strony udostępnianych przez Facebook Ireland Limited. Statystyki strony to funkcja,
która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych
o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez
osoby go odwiedzające. Dane osobowe w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy
jako współadministrator danych osobowych razem z Facebook Ireland Limited zgodnie
z art. 26 RODO. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować
bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
-

Zasady dotyczące danych (Facebook);

-

Informacje o statystykach strony - zawierające treść naszych uzgodnień z Facebook
Ireland Limited dotyczących współadministrowania danych osobowych w ramach
funkcji statystyk strony.

STATYSTYKI LINKEDIN
Na naszym profilu na LinkedIn korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych
w ramach narzędzia Page Insights. Dane osobowe w Page Insights przetwarzamy jako
współadministrator danych osobowych razem z Linkedin Ireland Unlimited Company.
Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do
Linkedin. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
-

Polityka Prywatności LinkedIn;
Page Insights Joint Controller Addendum - zawierające treść naszych uzgodnień
z Linkedin Ireland Unlimited Company dotyczących współadministrowania danych
osobowych w ramach funkcji LinkedIn Page Insights.

8. PLIKI COOKIES
Na naszej stronie internetowej www.secawo.pl korzystamy z technologii plików cookies
(„ciasteczka”) i podobnych technologii.
Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez nas na Portalu
znajdziesz tutaj.

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Secawo na portalach
Facebook i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:
- Zasady dotyczące danych dla Facebooka;
- Polityka ochrony prywatności LinkedIn;

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Postanowienia Polityki Prywatności mogą podlegać udoskonaleniom i zmianom,
a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej
i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

