Polityka prywatności
Informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych przez TEPPOD
S.A.

Administrator
Administratorem Państwa danych jest firma TELPOD S.A. z siedzibą w Skawinie (ul.
Piłsudskiego 63A, 32-050 Skawina) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000058084 (REGON: 351560840, NIP: 6792525921, Kapitał zakładowy w
kwocie 1 100 000,00, email: telpod@telpod.pl
Administrator powierzy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim tylko i wyłącznie
do realizacji własnych celów określonych w niniejszej polityce prywatności i tylko na
potrzeby Administratora. Dane te nie będą wykorzystywane na potrzeby realizacji
celów podmiotów trzecich. Odbiorcami danych są firmy świadczące usługi hostingu,
pozycjonowania oraz prowadzące kampanie reklamowe na rzecz Administratora
danych.

Dane osobowe
Dane osobowe, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
Dane osobowe zbieramy:
- automatycznie podczas Państwa wizyty na stronie internetowej, np. adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
- gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej oraz
bezpośrednio, w tym również poprzez pocztę e-mail i telefon.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zapytań,
2. w celu realizacji procesu rekrutacji (dane zebrane w formularzu rekrutacyjnym),
3. w celu realizacji usługi newslettera,
4. w celu dopasowania treści strony oraz reklam do Państwa potrzeb i
zainteresowań,
5. dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić,
że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom,
6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług
administratora.

Sposób wykorzystania zebranych danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług
zgodnie z określonymi przez nas celami.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu wygaśnięcia terminu
jej przetwarzania, jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę
zgodę, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora, czyli do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Dane osobowe pozostawione w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez
okres 6-ciu miesięcy lub do ewentualnego sprzeciwu przez osobę, której dane
dotyczą. Na potrzeby przyszłych rekrutacji, po upływie wskazanego terminu, formularz
należy wypełnić ponownie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia poprzez aktywny
formularz rekrutacyjny lub na adres telpod@telpod.pl.
Subskrypcję newslettera można anulować w każdym dowolnym momencie, klikając na
link "Wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych newsletterów lub
wysyłając e-mail z rezygnacją na adres telpod@telpod.pl Dane osobowe będą
przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane
dotyczą. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia.
Dane osobowe przekazane w formularzu zapytania ofertowego będą przetwarzane, aż
do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do
zrealizowania zadania w związku z przesłanym zapytaniem. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wysyłając email na adres telpod@telpod.pl.
Dane osobowe przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowanie, nie będą
wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych oraz wpływać
na Państwa sytuację.
Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
tym zabezpieczenie strony za pomocą protokołu SSL. Dostęp do bazy mają jedynie
osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe/dane informatyczne zapisywane w plikach i
przechowywane na urządzeniach końcowych (komputer, tablet, smartphone itp.).
W serwisie internetowym www.telpod.pl używamy plików cookies i podobnych
technologii do zbierania danych w celu:
- profilowania udostępnianych treści i reklam
- analizowania ruchu na naszej stronie internetowej

- tworzenia statystyk
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
- optymalizacji korzystania z naszego serwisu internetowego
Przechowywanie plików cookies i uzyskiwanie dostępu do informacji w nich zawartych
wymaga zgody użytkownika.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż
do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i
ochrony danych, ale może także uniemożliwiać realizację niektóre funkcje.
Państwa uprawnienia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych.
Jeśli udzieliliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych możecie ją Państwo w
każdej chwili wycofać.
Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki
opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

prywatności

poprzez

