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Thank you for choosing to be part of our community at Amployed ("Company", "we", "us",

"our"). We are committed to protecting your personal information and your right to

privacy. If you have any questions or concerns about this privacy notice, or our practices

with regards to your personal information, please contact us at contact@amployed.io.

When you visit our website https://amployed.io/ (the "Website"), and more generally, use

any of our services (the "Services", which include the Website), we appreciate that you

are trusting us with your personal information. We take your privacy very seriously. In

this privacy notice, we seek to explain to you in the clearest way possible what

information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope

you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms

in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services

immediately.

This privacy notice applies to all information collected through our Services (which, as

described above, includes our Website), as well as, any related services, sales, marketing

or events.

Please read this privacy notice carefully as it will help you understand what we do with

the information that we collect.
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1. What information do we collect?

Personal information you disclose to us

In Short: We collect personal information that you provide to us.

We collect personal information that you voluntarily provide to us when you register on

the Website, express an interest in obtaining information about us or our products and

Services, when you participate in activities on the Website (such as publication of offers,

or participation in recruitment processes) or otherwise when you contact us.

The personal information that we collect depends on the context of your interactions

with us and the Website, the choices you make and the products and features you use.

The personal information we collect may include the following:
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Personal Information Provided by You. We collect names; phone numbers; email

addresses; mailing addresses; job titles; passwords; usernames; contact preferences;

and other similar information.

Payment Data. In the future we may collect data necessary to process your payment if

you make purchases, such as your payment instrument number (such as a credit card

number), and the security code associated with your payment instrument.

Social Media Login Data. We may provide you with the option to register with us using

your existing social media account details, like your Facebook, Google or other social

media account. If you choose to register in this way, we will collect the Information

described in the section called "5. How do we handle your social logins?" below.

All personal information that you provide to us must be true, complete and accurate, and

you must notify us of any changes to such personal information.

2. How do we use your information?
In Short: We process your information for purposes based on legitimate business

interests, the fulfillment of our contract with you, compliance with our legal obligations,

and/or your consent.

We use personal information collected via our Website for a variety of business

purposes described below. We process your personal information for these purposes in

reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract

with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We

indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

We use the information we collect or receive:

● To facilitate account creation and logon process. If you choose to link your

account with us to a third-party account (such as your Google or Facebook

account), we use the information you allowed us to collect from those third

parties to facilitate account creation and logon process for the performance of
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the contract. See the section below headed "5. How do we handle your social

logins?" for further information.

● To post testimonials. We post testimonials on our Website that may contain

personal information. Prior to posting a testimonial, we will obtain your consent

to use your name and the content of the testimonial. If you wish to update, or

delete your testimonial, please contact us at contact@amployed.io and be sure to

include your name, testimonial location, and contact information.

● Request feedback. We may use your information to request feedback and to

contact you about your use of our Website.

● To enable user-to-user communications. We may use your information in order

to enable user-to-user communications with each user's consent.

● To manage user accounts. We may use your information for the purposes of

managing our Service and keeping it in working order.

● To send administrative information to you. We may use your personal

information to send you product, service and new feature information and/or

information about changes to our terms, conditions, and policies.

● To protect our Services. We may use your information as part of our efforts to

keep our Website safe and secure (for example, for fraud monitoring and

prevention).

● To enforce our terms, conditions and policies for business purposes, to comply

with legal and regulatory requirements or in connection with our contract.

● To respond to legal requests and prevent harm. If we receive a subpoena or other

legal request, we may need to inspect the data we hold to determine how to

respond.

● Fulfill and manage your orders. We may use your information to fulfill and

manage your orders, payments, returns, and exchanges made through the

Website.

● Administer prize draws and competitions. We may use your information to

administer prize draws and competitions when you elect to participate in our

competitions.

● To deliver and facilitate delivery of services to the user. We may use your

information to provide you with the requested service.
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● To respond to user inquiries/offer support to users. We may use your

information to respond to your inquiries and solve any potential issues you might

have with the use of our Services.

● To send you marketing and promotional communications. We and/or our

third-party marketing partners may use the personal information you send to us

for our marketing purposes, if this is in accordance with your marketing

preferences. For example, when expressing an interest in obtaining information

about us or our Website, subscribing to marketing or otherwise contacting us, we

will collect personal information from you. You can opt-out of our marketing

emails at any time (see the "WHAT ARE YOUR PRIVACY RIGHTS" below).

● Deliver targeted advertising to you. We may use your information to develop and

display personalized content and advertising (and work with third parties who do

so) tailored to your interests and/or location and to measure its effectiveness.

3. Will your information be shared with anyone?

In Short: We only share information with your consent, to comply with laws, to provide you

with services, to protect your rights, or to fulfill business obligations.

We may process or share your data that we hold based on the following legal basis:

● Consent: We may process your data if you have given us specific consent to use

your personal information for a specific purpose.

● Legitimate Interests: We may process your data when it is reasonably necessary

to achieve our legitimate business interests.

● Performance of a Contract: Where we have entered into a contract with you, we

may process your personal information to fulfill the terms of our contract.

● Legal Obligations: We may disclose your information where we are legally

required to do so in order to comply with applicable law, governmental requests, a

judicial proceeding, court order, or legal process, such as in response to a court

order or a subpoena (including in response to public authorities to meet national

security or law enforcement requirements).
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● Vital Interests: We may disclose your information where we believe it is

necessary to investigate, prevent, or take action regarding potential violations of

our policies, suspected fraud, situations involving potential threats to the safety

of any person and illegal activities, or as evidence in litigation in which we are

involved.

More specifically, we may need to process your data or share your personal information

in the following situations:

● Business Transfers. We may share or transfer your information in connection

with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or

acquisition of all or a portion of our business to another company.

● Business Partners. We may share your information with our business partners to

offer you certain products, services or promotions.

● Other Users. When you share personal information (for example, by posting

comments, advertisements or other content to the Website) or otherwise interact

with public areas of the Website, such personal information may be viewed by all

users and may be publicly made available outside the Website in perpetuity. If you

interact with other users of our Website and register for our Website through a

social network (such as Facebook), your contacts on the social network will see

your name, profile photo, and descriptions of your activity. Similarly, other users

will be able to view descriptions of your activity, communicate with you within our

Website, and view your profile.

4. Do we use cookies and other tracking technologies?

In Short: We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your

information.

We may use cookies and similar tracking technologies (like web beacons and pixels) to

access or store information. Specific information about how we use such technologies

and how you can refuse certain cookies is set out in our Cookie Notice below.
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Cookie Notice

1. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are

stored on the end device of the Service user and are intended for using the

Service's websites. Cookies usually contain the name of the website they come

from, the storage time on the end device and a unique number.

2. The entity placing cookies on the user's end device and accessing them is

MICHAŁ MAŃKUS (the “Operator").

3. Cookies are used for the following purposes:

a. maintaining the Service user's session (after logging in), thanks to which

the user does not have to re-enter the login and password on each

subpage of the Service;

b. achieving the goals set out below in the "Marketing techniques" section;

4. The Service uses two basic types of cookies: session cookies and persistent

cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end

device until logging out, leaving the website or turning off the software (web

browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time

specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

5. Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be

stored on the User's end device by default. Service Users can change the settings

in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to

automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in

the help or documentation of the web browser.

6. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities

available on the Service's websites.

7. Cookies placed on the end device of the Service user may also be used by entities

cooperating with the Service Operator, in particular the following companies:

Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the

USA), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).

Managing cookies

If the user does not want to receive cookies, he may change the browser settings. We

reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security,
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maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent

the use of the Service.

In order to manage cookie settings, select the web browser you use from the list below

and follow the instructions:

● Edge

● Internet Explorer

● Chrome

● Safari

● Firefox

● Opera

Mobile devices:

● Android

● Safari (iOS)

● Windows Phone

Marketing techniques

The Operator uses statistical analysis of website traffic through Google Analytics

(Google Inc. based in the USA). The Operator does not provide personal data to the

operator of this service, but only anonymised information. The service is based on the

use of cookies on the user's end device. In terms of information about user preferences

collected by the Google advertising network, the user can view and edit information

derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/

The Operator uses remarketing techniques that allow for matching advertising

messages to the user's behavior on the website, which may give the illusion that the

user's personal data is used to track him, but in practice no personal data is transferred

from the Operator to advertising operators. The technological condition for such

activities is that cookies are enabled.

The Operator uses the Facebook pixel. This technology makes Facebook (Facebook Inc.

based in the USA) know that a person registered with it is using the Service. In this case,

it is based on data for which he is the administrator himself, the Operator does not
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provide any additional personal data to Facebook. The service is based on the use of

cookies on the user's end device.

The Operator uses a solution that automates the operation of the Service in relation to

users, e.g. that can send an email to the user after visiting a specific subpage, provided

that he has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

5. How do we handle your social logins?

In Short: If you choose to register or log in to our services using a social media account,

we may have access to certain information about you.

Our Website offers you the ability to register and login using your third-party social

media account details (like your Facebook or Twitter logins). Where you choose to do

this, we will receive certain profile information about you from your social media

provider. The profile Information we receive may vary depending on the social media

provider concerned, but will often include your name, email address, friends list, profile

picture as well as other information you choose to make public on such social media

platform.

We will use the information we receive only for the purposes that are described in this

privacy notice or that are otherwise made clear to you on the relevant Website. Please

note that we do not control, and are not responsible for, other uses of your personal

information by your third-party social media provider. We recommend that you review

their privacy notice to understand how they collect, use and share your personal

information, and how you can set your privacy preferences on their sites and apps.

6. How long do we keep your information?

In Short: We keep your information for as long as necessary to fulfill the purposes

outlined in this privacy notice unless otherwise required by law.

We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the

purposes set out in this privacy notice, unless a longer retention period is required or
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permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). No purpose in

this notice will require us keeping your personal information for longer than the period of

time in which users have an account with us.

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal

information, we will either delete or anonymize such information, or, if this is not

possible (for example, because your personal information has been stored in backup

archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any

further processing until deletion is possible.

7. How do we keep your information safe?

In Short: We aim to protect your personal information through a system of organizational

and technical security measures.

We have implemented appropriate technical and organizational security measures

designed to protect the security of any personal information we process. However,

despite our safeguards and efforts to secure your information, no electronic

transmission over the Internet or information storage technology can be guaranteed to

be 100% secure, so we cannot promise or guarantee that hackers, cybercriminals, or

other unauthorized third parties will not be able to defeat our security, and improperly

collect, access, steal, or modify your information. Although we will do our best to protect

your personal information, transmission of personal information to and from our

Website is at your own risk. You should only access the Website within a secure

environment.

8. Do we collect information from minors?

In Short: We do not knowingly collect data from or market to children under 18 years of

age.

We do not knowingly solicit data from or market to children under 18 years of age. By

using the Website, you represent that you are at least 18 or that you are the parent or
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guardian of such a minor and consent to such minor dependent’s use of the Website. If

we learn that personal information from users less than 18 years of age has been

collected, we will deactivate the account and take reasonable measures to promptly

delete such data from our records. If you become aware of any data we may have

collected from children under age 18, please contact us at contact@amployed.io.

9. What are your privacy rights?

In Short: In some regions, such as the European Economic Area, you have rights that

allow you greater access to and control over your personal information. You may review,

change, or terminate your account at any time.

In some regions (like the European Economic Area), you have certain rights under

applicable data protection laws. These may include the right (i) to request access and

obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to

restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data

portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the

processing of your personal information. To make such a request, please use the

contact details provided below. We will consider and act upon any request in accordance

with applicable data protection laws.

If we are relying on your consent to process your personal information, you have the right

to withdraw your consent at any time. Please note however that this will not affect the

lawfulness of the processing before its withdrawal, nor will it affect the processing of

your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other

than consent.

If you are a resident in the European Economic Area and you believe we are unlawfully

processing your personal information, you also have the right to complain to your local

data protection supervisory authority. You can find their contact details here:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.
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If you are a resident in Switzerland, the contact details for the data protection authorities

are available here: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

If you have questions or comments about your privacy rights, you may email us at

contact@amployed.io.

Account Information

If you would at any time like to review or change the information in your account or

terminate your account, you can:

● Log in to your account settings and update your user account.

Upon your request to terminate your account, we will deactivate or delete your account

and information from our active databases. However, we may retain some information in

our files to prevent fraud, troubleshoot problems, assist with any investigations, enforce

our Terms of Use and/or comply with applicable legal requirements.

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by

default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and

to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect

certain features or services of our Website. To opt-out of interest-based advertising by

advertisers on our Website visit http://www.aboutads.info/choices/.

Opting out of email marketing: You can unsubscribe from our marketing email list at any

time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send or by contacting us

using the details provided below. You will then be removed from the marketing email list

— however, we may still communicate with you, for example to send you service-related

emails that are necessary for the administration and use of your account, to respond to

service requests, or for other non-marketing purposes. To otherwise opt-out, you may:

● Access your account settings and update your preferences.
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10. Controls for “Do-Not-Track” features

Most web browsers and some mobile operating systems and mobile applications

include a Do-Not-Track ("DNT") feature or setting you can activate to signal your privacy

preference not to have data about your online browsing activities monitored and

collected. At this stage no uniform technology standard for recognizing and

implementing DNT signals has been finalized. As such, we do not currently respond to

DNT browser signals or any other mechanism that automatically communicates your

choice not to be tracked online. If a standard for online tracking is adopted that we must

follow in the future, we will inform you about that practice in a revised version of this

privacy notice.

11. Do California residents have specific privacy rights?

In Short: Yes, if you are a resident of California, you are granted specific rights regarding

access to your personal information.

California Civil Code Section 1798.83, also known as the "Shine The Light" law, permits

our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and

free of charge, information about categories of personal information (if any) we

disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of

all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding

calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request,

please submit your request in writing to us using the contact information provided

below.

If you are under 18 years of age, reside in California, and have a registered account with

the Website, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly

post on the Website. To request removal of such data, please contact us using the

contact information provided below, and include the email address associated with your

account and a statement that you reside in California. We will make sure the data is not

publicly displayed on the Website, but please be aware that the data may not be

completely or comprehensively removed from all our systems (e.g. backups, etc.).
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CCPA Privacy Notice

The California Code of Regulations defines a "resident" as:

(1) every individual who is in the State of California for other than a temporary or

transitory purpose and

(2) every individual who is domiciled in the State of California who is outside the State

of California for a temporary or transitory purpose

All other individuals are defined as "non-residents."

If this definition of "resident" applies to you, we must adhere to certain rights and

obligations regarding your personal information.

What categories of personal information do we collect?

We have collected the following categories of personal information in the past twelve

(12) months:

Category Examples Collected

A. Identifiers Contact details, such as real name, alias,

postal address, telephone or mobile

contact number, unique personal identifier,

online identifier, Internet Protocol address,

email address and account name

YES

B. Personal information

categories listed in the

California Customer

Records statute

Name, contact information, education,

employment, employment history and

financial information

YES
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C. Protected classification

characteristics under

California or federal law

Gender and date of birth

NO

D. Commercial information Transaction information, purchase history,

financial details and payment information YES

E. Biometric information Fingerprints and voiceprints

NO

F. Internet or other similar

network activity

Browsing history, search history, online

behavior, interest data, and interactions

with our and other websites, applications,

systems and advertisements

NO

G. Geolocation data Device location

NO

H. Audio, electronic, visual,

thermal, olfactory, or similar

information

Images and audio, video or call recordings

created in connection with our business

activities

NO

I. Professional or

employment-related

information

Business contact details in order to provide

you our services at a business level, job

title as well as work history and

professional qualifications if you apply for

a job with us

YES

J. Education Information Student records and directory information

YES

K. Inferences drawn from

other personal information

Inferences drawn from any of the collected

personal information listed above to create

a profile or summary about, for example,

YES
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an individual’s preferences and

characteristics

We may also collect other personal information outside of these categories instances

where you interact with us in-person, online, or by phone or mail in the context of:

● Receiving help through our customer support channels;

● Participation in customer surveys or contests; and

● Facilitation in the delivery of our Services and to respond to your inquiries.

How do we use and share your personal information?

More information about our data collection and sharing practices can be found in this

privacy notice.

You may contact us by email at contact@amployed.io, or by referring to the contact

details at the bottom of this document.

If you are using an authorized agent to exercise your right to opt-out we may deny a

request if the authorized agent does not submit proof that they have been validly

authorized to act on your behalf.

Will your information be shared with anyone else?

We may disclose your personal information with our service providers pursuant to a

written contract between us and each service provider. Each service provider is a

for-profit entity that processes the information on our behalf.

We may use your personal information for our own business purposes, such as for

undertaking internal research for technological development and demonstration. This is

not considered to be "selling" of your personal data.

MICHAŁ MAŃKUS has not disclosed or sold any personal information to third parties for

a business or commercial purpose in the preceding 12 months. MICHAŁ MAŃKUS will
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not sell personal information in the future belonging to website visitors, users and other

consumers.

Your rights with respect to your personal data

Right to request deletion of the data - Request to delete

You can ask for the deletion of your personal information. If you ask us to delete your

personal information, we will respect your request and delete your personal information,

subject to certain exceptions provided by law, such as (but not limited to) the exercise by

another consumer of his or her right to free speech, our compliance requirements

resulting from a legal obligation or any processing that may be required to protect

against illegal activities.

Right to be informed - Request to know

Depending on the circumstances, you have a right to know:

■ whether we collect and use your personal information;

■ the categories of personal information that we collect;

■ the purposes for which the collected personal information is used;

■ whether we sell your personal information to third parties;

■ the categories of personal information that we sold or disclosed for a business

purpose;

■ the categories of third parties to whom the personal information was sold or

disclosed for a business purpose; and

■ the business or commercial purpose for collecting or selling personal

information.

In accordance with applicable law, we are not obligated to provide or delete consumer

information that is de-identified in response to a consumer request or to re-identify

individual data to verify a consumer request.

Right to Non-Discrimination for the Exercise of a Consumer’s Privacy Rights
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We will not discriminate against you if you exercise your privacy rights.

Verification process

Upon receiving your request, we will need to verify your identity to determine you are the

same person about whom we have the information in our system. These verification

efforts require us to ask you to provide information so that we can match it with

information you have previously provided us. For instance, depending on the type of

request you submit, we may ask you to provide certain information so that we can match

the information you provide with the information we already have on file, or we may

contact you through a communication method (e.g. phone or email) that you have

previously provided to us. We may also use other verification methods as the

circumstances dictate.

We will only use personal information provided in your request to verify your identity or

authority to make the request. To the extent possible, we will avoid requesting additional

information from you for the purposes of verification. If, however, if we cannot verify your

identity from the information already maintained by us, we may request that you provide

additional information for the purposes of verifying your identity, and for security or

fraud-prevention purposes. We will delete such additionally provided information as

soon as we finish verifying you.

Other privacy rights

■ you may object to the processing of your personal data

■ you may request correction of your personal data if it is incorrect or no longer

relevant, or ask to restrict the processing of the data

■ you can designate an authorized agent to make a request under the CCPA on your

behalf. We may deny a request from an authorized agent that does not submit

proof that they have been validly authorized to act on your behalf in accordance

with the CCPA.

■ you may request to opt-out from future selling of your personal information to

third parties. Upon receiving a request to opt-out, we will act upon the request as
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soon as feasibly possible, but no later than 15 days from the date of the request

submission.

To exercise these rights, you can contact us by email at contact@amployed.io, or by

referring to the contact details at the bottom of this document. If you have a complaint about

how we handle your data, we would like to hear from you.

12. Do we make updates to this notice?

In Short:  Yes, we will update this notice as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy notice from time to time. The updated version will be

indicated by an updated "Revised" date and the updated version will be effective as soon

as it is accessible. If we make material changes to this privacy notice, we may notify you

either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a

notification. We encourage you to review this privacy notice frequently to be informed of

how we are protecting your information.

13. How can you contact us about this notice?

If you have questions or comments about this notice, you may contact our Data

Protection Officer (DPO), MICHAŁ MAŃKUS, by email at contact@amployed.io, or by

post to:

MICHAŁ MAŃKUS

Bławatkowa 5

Dołuje 72-002

Poland
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14. How can you review, update, or delete the data we collect

from you?

Based on the applicable laws of your country, you may have the right to request access

to the personal information we collect from you, change that information, or delete it in

some circumstances. To request to review, update, or delete your personal information,

please visit: contact@amployed.io. We will respond to your request within 30 days.
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Polityka prywatności witryny Amployed

Ostatnia aktualizacja 23 stycznia 2021 r.

Dziękujemy za dołączenie do naszej społeczności w Amployed („Firma”, „my”, „nas”,

„nasz”). Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o

polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych,

skontaktuj się z nami pod adresem contact@amployed.io.

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową https://amployed.io/ („Witryna”), a bardziej

ogólnie, korzystasz z naszych usług („Usługi”, w tym z Witryny), doceniamy, że

powierzasz nam swoje informacje osobiste. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej

prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w

możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je

wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz

trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej

informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie

zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za

pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę), a

także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci

ona zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.
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Spis treści

1. Jakie informacje gromadzimy?

2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

3. Czy Twoje informacje zostaną udostępnione kogoś?

4. Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

5. Jak obsługujemy Twoje logowania społecznościowe?

6. Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

7. Jak zabezpieczamy Twoje informacje?

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

9. Jakie są Twoje prawa do prywatności?

10. Kontrola funkcji nie śledź

11. Czy mieszkańcy Kalifornii mają określone prawa do prywatności?

12. Czy aktualizujemy umieszczone tu informacje?

13. Jak możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych informacji?

14. W jaki sposób możesz przejrzeć, zaktualizować lub usunąć dane, które zbieramy

od Ciebie?

1. Jakie informacje gromadzimy?

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Dane osobowe, które nam ujawniasz. Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie

nam przekazujesz, rejestrując się w Witrynie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem

informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w

Witrynie (takich jak publikacja ofert, lub zgłoszenie udziału w procesach rekrutacyjnych)

lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną,

dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone

przez nas dane osobowe mogą obejmować:
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Dane osobowe podane przez Ciebie. Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy

e-mail; adresy pocztowe; tytuły stanowisk; hasła; nazwy użytkownika; preferencje

dotyczące kontaktu; i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. W przyszłości, podczas dokonywania zakupów możemy

zbierać dane niezbędne do realizacji płatności, takie jak numer instrumentu płatniczego

(np. numer karty kredytowej) i kod bezpieczeństwa związany z instrumentem

płatniczym.

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość

rejestracji u nas przy użyciu danych Twojego istniejącego konta w mediach

społecznościowych, takich jak Facebook, Google lub inne konto w mediach

społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, zbierzemy

Informacje opisane w sekcji „5. Jak obsługujemy Twoje logowania przez portale

społecznościowe?” poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i

dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach

biznesowych, wykonaniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami

prawnymi i / lub Twoją zgodą.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Witryny do różnych

celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do tych

celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub

wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych

zobowiązań prawnych. Przy każdym celu wymienionym poniżej wskazujemy konkretne

podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

● Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć

swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub

Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron
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trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania

kontrakt. Zobacz sekcję poniżej zatytułowaną „5. Jak obsługujemy Twoje

logowania przez portale społecznościowe?”, aby uzyskać dalsze informacje.

● Aby opublikować opinie. W naszej Witrynie publikujemy opinie, które mogą

zawierać dane osobowe. Przed wysłaniem opinii uzyskamy Twoją zgodę na

wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści opinii. Jeśli chcesz

zaktualizować lub usunąć opinię, skontaktuj się z nami pod adresem

contact@amployed.io i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację

referencji oraz dane kontaktowe.

● Prosząc o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i

skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Witryny.

● Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać

Twoje informacje, aby umożliwić komunikację między użytkownikami za zgodą

każdego użytkownika.

● Zarządzanie kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu

zarządzania naszą Usługą i utrzymywania jej w dobrym stanie.

● Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać

Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i

nowych funkcjach i / lub informacje o zmianach w naszych warunkach i

zasadach.

● Aby chronić nasze usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach

naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład do

monitorowania oszustw i zapobiegania im).

● Aby egzekwować nasze warunki i zasady do celów biznesowych, w celu

przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą

umową.

● Odpowiadając na wnioski prawne i zapobieganie krzywdom. Jeśli otrzymamy

wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, być może będziemy musieli

sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.

● Realizując swoje zamówienia i zarządzaj nimi. Możemy wykorzystywać Twoje

dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i

wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.
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● Administrując losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje

dane do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się

uczestniczyć w naszych konkursach.

● Dostarczając i ułatwiając dostarczanie usług użytkownikowi. Możemy

wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

● Odpowiadając na zapytania użytkowników / oferując wsparcie użytkownikom.

Możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby odpowiadać na Twoje zapytania i

rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas

korzystania z naszych Usług.

● Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne. My i / lub nasi

zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które

nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi

preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie

uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisując się do marketingu lub

kontaktując się z nami w inny sposób, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe.

Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości

e-mail w dowolnym momencie (zobacz „Jakie są Twoje prawa do prywatności?”

poniżej).

● Dostarczając ukierunkowane reklamy. Możemy wykorzystywać Twoje informacje

do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz

współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich

zainteresowań i / lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

3. Czy Twoje informacje zostaną udostępnione komuś innemu?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu przestrzegania

prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań

biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o

następującą podstawę prawną:
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● Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na

wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

● Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne

do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

● Wykonanie umowy: w przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy

przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

● Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie

zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami

władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na

przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w

odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa

narodowego lub egzekwowania prawa).

● Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to

konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z

potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami,

sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek

osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w spory sądowe, w które

jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetworzyć Twoje dane lub udostępnić

Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

● Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w

związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy,

finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

● Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom

biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

● Inni użytkownicy. Gdy udostępniasz dane osobowe (na przykład publikując

komentarze, ogłoszenia lub inne treści w Witrynie) lub w inny sposób wchodzisz

w interakcję z publicznymi obszarami Witryny, takie dane osobowe mogą być

przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie udostępniane

poza Witryną w wieczność. Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami

naszej Witryny i rejestrujesz się w naszej Witrynie za pośrednictwem sieci

społecznościowej (takiej jak Facebook), Twoje kontakty w sieci społecznościowej
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zobaczą Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i opis Twojej aktywności.

Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności,

komunikować się z Tobą w ramach naszej Witryny i przeglądać Twój profil.

4. Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i

przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały

nawigacyjne sieci Web i piksele śledzące) w celu uzyskania dostępu do informacji lub

ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich

technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o

plikach cookie poniżej.

Informacja o plikach cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika

Usługi i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Usługi. Cookies

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Usługi pliki

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest MICHAŁ MAŃKUS („Operator”).

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. utrzymanie sesji użytkownika Usługi (po zalogowaniu), dzięki której

użytkownik nie musi na każdej podstronie Usługi ponownie wpisywać

loginu i hasła;

b. realizacji celów określonych poniżej w części "Techniki marketingowe";

4. W ramach Usługi stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
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wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Usługi mogą dokonać zmiany

ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików

cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja

przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Usługi.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Usługi

wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Usługi

podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w

USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą

w USA).

Zarządzanie plikami cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Usługi.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,

której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

● Edge

● Internet Explorer

● Chrome

● Safari

● Firefox

● Opera

Urządzenia mobilne:
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● Android

● Safari (iOS)

● Windows Phone

Techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics

(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych

osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu

ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach

użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i

edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów

reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane

osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie

dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom

reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików

cookie.

Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook

(Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z

Usługi. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,

Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi

Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym

użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Usługi w odniesieniu do

użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej

podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od

Operatora.
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5. Jak obsługujemy Twoje logowania przez portale

społecznościowe?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za

pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o

Tobie.

Nasza strona internetowa oferuje możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych

konta w mediach społecznościowych strony trzeciej (takich jak loginy na Facebooku lub

Google). Tam, gdzie zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne informacje o Tobie od

dostawcy mediów społecznościowych. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się

różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często obejmują

imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje,

które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Informacje, które otrzymamy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w

niniejszej informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych w odpowiedniej

Witrynie. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne

sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów

społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w

jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób

możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

6. Jak długo przechowujemy Twoje informacje?
W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów

określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do

celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres

przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. Wymogi podatkowe,

księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel tego powiadomienia nie będzie wymagał od

nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż okres, w którym użytkownicy

mają u nas konto.
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Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich

danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to

możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach

kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je

od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

7. Jak zabezpieczamy Twoje informacje?
W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system

organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu

ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych

zabezpieczeń i starań, aby zabezpieczyć Twoje informacje, żadna transmisja elektroniczna

przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100%

bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy

lub inne nieuprawnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i

niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować informacji. Chociaż

dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych

osobowych do naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy

uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?
W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie

sprzedajemy ich.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich.

Korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub

opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny przez

osobę niepełnoletnią pozostającą na utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane

osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy

uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli
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dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia,

skontaktuj się z nami pod adresem contact@amployed.io.

9. Jakie są twoje prawa do prywatności?
W skrócie: W niektórych regionach, np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują

Ci prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad

nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci

określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one

obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych,

(ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenie przetwarzania danych

osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych

okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z danych

kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz

prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że

nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem, ani na

przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o inne niż zgoda podstawy prawne

przetwarzania.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że

przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć

skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe

można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są

dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do

nas wiadomość e-mail na adres contact@amployed.io.
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Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim

koncie lub zamknąć swoje konto, możesz:

● Zalogować się do ustawień swojego konta i zaktualizować swoje konto

użytkownika.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i

informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre

informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy,

pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub

przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest

domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz

ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli

zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na

niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na

zainteresowaniach reklamodawców w naszej Witrynie, należy odwiedzić stronę

http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: możesz w dowolnym momencie wypisać się z

naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w

wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z

danych podanych poniżej. Następnie zostaniesz usunięty z marketingowej listy

e-mailowej - możemy jednak nadal komunikować się z Tobą, na przykład w celu

wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do

administrowania kontem i korzystania z niego, w celu odpowiadania na zgłoszenia

serwisowe lub w innych celach celów niemarketingowych. Aby zrezygnować w inny

sposób, możesz:

● Uzyskać dostęp do ustawień konta i zaktualizować swoje preferencje.
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10. Kontrola funkcji nie śledź
Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje

mobilne zawierają funkcję nie śledź („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby

zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie

gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie

żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie

został sfinalizowany. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały

przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje, że nie

chcesz być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego

musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej

wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

11. Czy mieszkańcy Kaliforni mają zapewnione określone
prawa do prywatnośći?
W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące

dostępu do swoich danych osobowych.

Artykuł 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kaliforni, znany również jako prawo „Shine The

Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i

uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych

(jeśli istnieją), ujawnione stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz

nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w

bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii

i chciałbyś złożyć taką prośbę, przyślij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z

danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w

Witrynie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie

publikujesz w Witrynie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami,

korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i dołącz adres e-mail powiązany z

Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane

nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, ale należy pamiętać, że dane mogą nie
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zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np.

Kopie zapasowe itp.).

Informacja o prywatności CCPA

Kalifornijski kodeks przepisów definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każdą osobę przebywającą w stanie Kalifornia w innym celu niż tymczasowy lub

przejściowy oraz

(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem

Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym

Wszystkie inne osoby są określane jako „nierezydenci”.

Jeśli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i

obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych

osobowych:

Kategoria Przykłady Zbierane

A. Dane osobowe Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię

i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer

telefonu lub telefonu komórkowego,

unikalny identyfikator osobisty,

identyfikator internetowy, adres protokołu

internetowego, adres e-mail i nazwa konta

TAK
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B. Kategorie danych

osobowych wymienione w

statucie California

Customer Records

Imię i nazwisko, dane kontaktowe,

wykształcenie, zatrudnienie, historia

zatrudnienia i informacje finansowe

TAK

C. Chronione cechy

klasyfikacyjne na mocy

prawa kalifornijskiego lub

federalnego

Płeć i data urodzenia

NIE

D. Informacje handlowe Informacje o transakcjach, historia

zakupów, dane finansowe i informacje o

płatności

TAK

E. Informacje biometryczne Odciski palców i próbki głosu

NIE

F. Internet lub inna podobna

aktywność sieciowa

Historia przeglądania, historia

wyszukiwania, zachowanie online, dane o

zainteresowaniach i interakcje z naszymi i

innymi witrynami internetowymi,

aplikacjami, systemami i reklamami

NIE

G. Dane geolokalizacyjne Lokalizacja urządzenia

NIE

H. Informacje dźwiękowe,

elektroniczne, wizualne,

termiczne, węchowe lub

podobne

Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów

stworzone w związku z naszą

działalnością biznesową

NIE

I. Informacje zawodowe lub

związane z zatrudnieniem

Dane kontaktowe firmy w celu świadczenia

naszych usług na poziomie biznesowym, TAK
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stanowisko, a także historię zatrudnienia i

kwalifikacje zawodowe

J. Informacje o edukacji Dane dotyczące posiadanego

wykształcenia. TAK

K. Wnioski wyciągnięte z

innych danych osobowych

Wnioski wyciągane z dowolnych zebranych

danych osobowych wymienionych powyżej

w celu utworzenia profilu lub

podsumowania, na przykład, o

preferencjach i cechach danej osoby

TAK

Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadkach

gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

● Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;

● Udział w ankietach lub konkursach klientów; i

● Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług i odpowiadaniu na Twoje zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można

znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem contact@amployed.io lub korzystając z

danych kontaktowych na dole tego dokumentu.

Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji,

możemy odrzucić żądanie, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został

ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek innemu?
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Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej

umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem

nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów biznesowych, takich

jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w zakresie rozwoju technologicznego i

demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

MICHAŁ MAŃKUS w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie ujawnił ani nie sprzedał żadnych

danych osobowych osobom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. MICHAŁ

MAŃKUS nie będzie w przyszłości sprzedawał danych osobowych odwiedzających

serwis, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo do żądania usunięcia danych - żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o

usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane

osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak

(między innymi): korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa,

nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub

przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami

niezgodnymi z prawem.

Prawo do bycia poinformowanym

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

● czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

● jakie kategorie danych osobowych zbieramy;

● w jakich celach wykorzystywane są zebrane dane osobowe;

● czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;

● jakie kategorie danych osobowych sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach

biznesowych;
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● jakim rodzajom lub grupom osób trzecich dane osobowe zostały sprzedane lub

ujawnione w celach biznesowych;

● jaki jest biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych

osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania ani

usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione identyfikacji w

odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w

celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w wykonywaniu praw konsumenta do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli będziesz korzystać ze swoich praw do

prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby

ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te

wysiłki weryfikacyjne wymagają, abyśmy poprosili Cię o podanie informacji, abyśmy

mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w

zależności od rodzaju przesłanego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych

informacji, abyśmy mogli dopasować informacje, które podasz, z informacjami, które już

mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji

(np. lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. W zależności od okoliczności

możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane w Twojej prośbie wyłącznie w celu

zweryfikowania Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku. W miarę

możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu

weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie

informacji już przechowywanych przez nas, możemy poprosić Cię o podanie

dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celu zapewnienia
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bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowe informacje,

gdy tylko zakończymy weryfikację.

Inne prawa do prywatności

● możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

● możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one

nieprawidłowe lub nie mają już znaczenia, lub zażądać ograniczenia

przetwarzania danych

● możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku na podstawie

CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić żądanie od upoważnionego

przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do

działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.

● możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży swoich danych osobowych

stronom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację podejmiemy działania w jej

sprawie tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż 15 dni od daty

złożenia żądania.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem

contact@amployed.io lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego

dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi

danymi, chcielibyśmy Cię poznać.

12. Czy aktualizujemy umieszczone tu informacje?
W skrócie: Tak, zaktualizujemy te informacje w razie potrzeby, aby zachować zgodność z

odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności.

Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą, a zaktualizowana wersja

zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w

niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić,

umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając

powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej
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informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje

dane.

13. Jak możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych
informacji?
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszych informacji, możesz skontaktować

się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) MICHAŁEM MAŃKUSEM, pisząc na

adres contact@amployed.io lub listownie na adres:

MICHAŁ MAŃKUS

Bławatkowa 5

Dołuje 72-002

Polska

14. Jak możesz przeglądać, aktualizowac lub usuwać dane,
które zbieramy od Ciebie?
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu

do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w

pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, zaktualizowanie lub usunięcie swoich

danych osobowych, odwiedź: contact@amployed.io. Odpowiemy na Twoje zapytanie w

ciągu 30 dni.
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