Polityka Prywatności Grupy Reesco
ADMINISTRATOR
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Reesco spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-203) ul. Kurhan 10 (dalej jako Reesco). W sprawach
związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami pod ww. adresem lub mailowo
pod adresem reesco@reesco.pl.
CELE I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
1) W związku z korzystaniem (odwiedzaniem) Serwisu przez Użytkowników, Administrator
przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów IP oraz innych identyfikatorów i
informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, a
także dane osobowe przekazane dobrowolnie i za zgodą w celu przeprowadzenia rekrutacji lub
uzyskania dostępu do plików Grupy Reesco oraz Partnerów (np. raporty rynkowe).
Dane te są przetwarzane przez Administratora:
a) W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie,
a także preferencji Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych
funkcjonalności;
b) W celach przeprowadzenia procesu rekrutacji
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowa w pkt.1 powyżej jest dobrowolne,
ale konieczne do przeprocedowania procesu, w zależności od jego charakteru.
OKRES PRZETWARZANIA
1) Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od charakteru korzystania ze strony i
dalszego procedowania procesu wymagającego korzystanie z danych osobowych.
2) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
3) Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
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PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez Reesco Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące
uprawnienia:
1) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) prawo do żądania usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.
Może również Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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