Polityka Prywatności
serwisu www.atest.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
2. Definicje:
a. Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
b. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna), który korzysta z Serwisu
lub otrzymuje wiadomość elektroniczne (e-mail).
c. Serwis – strona internetowa z której korzysta użytkownik.
d. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. 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 1.5.
e. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne.
3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Atest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą ul. Malików 146b, 25-639 Kielce, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000198759. Kontakt z Administratorem - pod ww. adresem, lub droga elektroniczną:
atest@atest.pl.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego.
5. Dane osobowe przetwarzane są:
a. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub - na Państwa żądanie podjęcia działań celem zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c. dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, lub do celów
rekrutacji – w tych przypadkach jedynie jeżeli wyrażą Państwo zgodę (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 a RODO).
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Niepodanie spowoduje,
że zawarcie umowy, proces rekrutacyjny albo otrzymywanie materiałów marketingowych
nie będzie możliwe.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdej chwili bez uzasadnienia.
10. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora w przypadkach wskazanych w pkt. 2 lit. a) i b) natomiast
w przypadku wskazanym w pkt. 2 lit c - do momentu wycofania Państwa zgody
na przetwarzanie w przypadku celów marketingowych, a w przypadku procesu rekrutacji –
nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, chyba że wcześniej nastąpi cofnięcie
Państwa zgody.
11. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym
z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, księgowej i informatycznej lub na żądanie
organom uprawnionym. Nie przekazujemy danych osobowych do żadnego państwa
trzeciego, ani nie podejmujemy wobec użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, otrzymania kopii,
sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także
wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, albo zażądać ich przeniesienia do innego
administratora.
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis
www.atest.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
15. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

