Polityka prywatności i Regulamin ŚUDE
GTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Szyszkowej 34 (02-285),
2) Inspektor Ochrony Danych w GTI sp. z o.o. kontakt: iod@gti.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o współpracy na
podstawie art. 6 ust 1 lit. b, d i f tj. realizacji umowy o współpracy lub celu w jakim zostały
nam dane przekazane,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub przez okres krótszy
lub dłuższy, w zależności od celu w jakim zostały nam powierzone,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwi nawiązanie współpracy,
8) dane pochodzą od podmiotu współpracującego.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających
wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji
lub nawiązania współpracy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, skorzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ochronie danych osobowych w przypadku skorzystania z formularza rekrutacyjnego oraz Art.
23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku skorzystania z formularza
kontaktowego.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych
osobowych może dotyczyć:
a. Adresów e-mail,
b. Imion i Nazwisk,
c. Miejscowości,
d. Załączników do wiadomości.
5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób
zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych
Usługodawcy następujących treści:
a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w
świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie
Usługobiorcom korzystania z usług.

8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.
9. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez
Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej
sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu
teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są
publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia
usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać
ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
10. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli
reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie
powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.
11. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można
składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: biuro@gti.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie
reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych
kontaktowych składającego reklamacji.
13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
14. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania
uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji
elektronicznej z administratorem danych,
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub
ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
15. W celu realizacji punktów 15 należy skontaktować się z administratorem danych,
czyli GTI sp. z o.o.
16. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na
skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy
mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
a. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów
prawa oraz regulaminu,
b. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz
przepisami prawa,
17. Niniejsza polityka prywatności i regulamin ŚUDE w chodzą w życie z dniem publikacji.

