POLITYKA PRYWATNOŚCI Control + Rework Service Sp. z o.o.
Witamy na Platformie e-learningowej Exact Systems spółka akcyjna. Dbamy o prywatność naszych
użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę: http://crs.gate2success.eu/ , na
której znajduje się niniejsza Platforma e-learningowa. Zanim założysz konto na Platformie elearningowej zapoznaj się z poniższą Polityką Prywatności.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca, czyli Control + Rework
Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowa 16L, lok. 420, 44-102 Gliwice,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, KRS 0000127782, NIP: 631-22-61-995, REGON: 276754191, kapitał zakładowy w wysokości
50 500 zł.
2.
Chronimy Twoje dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa polskiego, w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Nr 119, str 1).
3.
Dane osobowe udostępnione poprzez Platformę e-learningową będą przetwarzane i
wykorzystywane przez Usługodawcę wskazanego w § 1 ust. 1 powyżej w celu realizacji procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez Usługodawcę, w tym zwiększenia możliwości znalezienia oferty
odpowiadającej Twoim oczekiwaniom.
§ 2 DEFINICJE
Użyte w niniejszej Platformie e-learningowej definicje mają następujące znaczenie:
1.
Usługodawca – podmiot zarządzający Platformą e-learning oraz posiadający dostęp do
narzędzi elektronicznych umożliwiających zarządzanie kontami Użytkowników, którym jest:
Control + Rework Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowa 16L, lok. 420, 44-102
Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000127782, NIP: 631-22-61-995, REGON: 276754191, kapitał zakładowy
w wysokości 50 500 zł.
2.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Platformy e-learning w celu wzięcia
udziału w Procesie Rekrutacji.
3.
Platforma e-learning – serwis dostępny pod adresem: http://crs.gate2success.eu/ za
pośrednictwem, którego Użytkownik może wziąć udział w Procesie Rekrutacji.
4.
Proces Rekrutacji – rekrutacja on – line prowadzona przez Usługodawcę za pomocą
Platformy e-learning, składająca się z pięciu etapów kolejnych etapów, z których przejście do każdego
następnego etapu jest uwarunkowane prawidłowym zakończeniem poprzedniego etapu: (1)
rejestracja i założenie konta na Platformie e-learning, (2) wzięcie udziału w testach rekrutacyjnych,
(3) otrzymanie pełnego dostępu do Platformy e-learning, (4) odbycie szkolenia adaptacyjnego, (5)
uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

5.
Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika wskazany podczas Rejestracji w
Platformie e-learning, stanowiący indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika umożliwiająca
późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Platformy e-learning.
6.
Hasło – indywidualny i niepowtarzalny ciąg liczb i liter, wskazany przez Użytkownika podczas
Rejestracji w Platformie e-learning, służący jego identyfikacji i umożliwiający zalogowanie się do
Platformy e-learning;
7.
Rejestracja – procedura uzyskania dostępu do Platformy e-learning polegająca na
wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja w Platformie e-learning jest bezpłatna i
dobrowolna.
8.
Konto Użytkownika – dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika miejsce na Platformie elearning, utworzone przez Użytkownika w procesie Rejestracji. Posiadanie Konta Użytkownika jest
konieczne do użytkowania funkcjonalności Platformy e-learning. Użytkownik uzyskuje dostęp do
utworzonego Konta za pomocą swojego Loginu oraz samodzielnie ustanowionego Hasła.
9.
Dane Osobowe – dane osobowe wymagane przez Platformę e-learning w celu Rejestracji,
oraz niezbędne dla nawiązania współpracy Użytkownika z Usługodawcą, które zostały wymienione w
§ 4 ust. 1 niniejszej Polityki.

§ 3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach:

a)
Realizacji Procesu Rekrutacji [podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
Pracy (Dz.U z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) dalej zwanej „Kodeks Pracy” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1) dalej zwane „Rozporządzenie RODO”, art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO] w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
b)
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, uwzględnienia Twojej kandydatury w procesach
rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacji, przesyłania Tobie informacji o nowych ofertach pracy
i zleceń Administratora (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do zamieszczenia danych osobowych w bazie kandydatów.
c)
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, udostępnienia podanych przez Ciebie Danych
Osobowych następującym podmiotom: Automotive Assembly Systems spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000255644), Exact Systems S.A. w Częstochowie,
przy ul. Focha 53/5, 42- 200 Częstochowa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, EXACT SYSTEMS GmBH z siedzibą w Görlitz,
(Handelsregister pod numerem HRB 28121), w celu zwiększenia możliwości znalezienia oferty
odpowiadającej Twoim oczekiwaniom (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Podanie danych osobowych
jest dobrowolne ale konieczne do zamieszczenia danych osobowych w bazie kandydatów.

d)
Ochrony przed roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, podstawą przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Usługodawcy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
RODO].
2.
Okres przetwarzania Danych Osobowych uzależniony jest od jego celu przetwarzania przez
Usługodawca i tak odpowiednio dla celu:
a)
wskazanego w pkt 1 lit. a), b), c) powyżej – Dane Osobowe będą przechowywane przez okres
prowadzonych rekrutacji ale nie dłużej niż 12 miesięcy od Rejestracji Użytkownika albo do momentu
odwołania wyrażonej zgody;
b)
wskazanego w pkt 1 lit. d) powyżej – Dane Osobowe będą przechowywane przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Usługodawca i jakie mogą być
podnoszone wobec Usługodawcy.
3.

Masz ma prawo do:

a)
żądania od Usługodawcy dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody;
b)
przenoszenia Danych Osobowych, co oznacza, że możesz nas poprosić o udostępnienie
Twoich danych w powszechnie używanym formacie umożliwiających ich odczyt;
c)
wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony
interes);
d)
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
4.
W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.
Podczas Procesu Rekrutacji Usługodawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i
nie stosuje profilowania.
6.
Odbiorcą Twoich Danych Osobowych będą osoby zajmujące się rekrutacją, osoby
odpowiedzialne/decyzyjne w sprawach zatrudniania, osoby odpowiedzialne za realizację procesów
rekrutacyjnych w tym kadra IT, prawnicy, doradcy Usługodawcy oraz podmioty, którym na podstawie
Twojej zgody Usługodawca udostępnił Twoje Dane Osobowe tj.: Automotive Assembly Systems
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000255644), Exact Systems
S.A. w Częstochowie, przy ul. Focha 53/5, 42- 200 Częstochowa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, EXACT
SYSTEMS GmBH z siedzibą w Görlitz (Handelsregister HRB 28121).
7.
W sprawach związanych z Danymi Osobowymi możesz kontaktować się z Usługodawcą
kierując wiadomość e-mail na adres: elearning@crspolska.com.pl lub odo@crspolska.com lub pod
adresem: Control + Rework Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowa 16L, lok. 420,
44-102 Gliwice
§ 4 INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLATFORMY E-LEARNING
1.
W celu rozpoczęcia Procesu Rekrutacji i nawiązania współpracy Użytkownika z Usługodawcą
niezbędne jest podanie przez Ciebie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer

telefonu, adres e-mail. W celu nawiązania współpracy Użytkownika z Usługodawcą niezbędne jest
podanie następujących danych osobowych: data urodzenia, numer pesel, miejsce urodzenia, pełny
adres zamieszkania, obywatelstwo, numer paszportu, numer rachunku bankowego, a także innych
danych niezbędnych na podstawie przepisów prawnych do zawarcia z Tobą umowy, zwanych łącznie
w niniejszej Polityce Prywatności: „Dane Osobowe” .
2.
Po rozpoczęciu Rejestracji na Twój adres e-mail, udostępniony podczas Rejestracji, zostanie
wysłana wiadomość e-mail wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane
prawem informacje.
3.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu Rejestracji, założenia
Konta Użytkownika Platformy e-learning, utrzymania Konta Użytkownika, kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz wzięcia udziału w Procesie Rekrutacji.
Dane Osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie.
4.
Użytkownik po pozytywnym przejściu Procesu Rekrutacyjnego oświadcza, że podane przez
Użytkownika Dane Osobowe są kompletne i prawdziwe oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.
5.
Wszystkie Dane Osobowe wymagane przez Platformę e-learning są niezbędne dla nawiązania
współpracy Użytkownika z Usługodawcą. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim (w celu
podpisania umowy z Użytkownikiem dane są zaciągane do systemu EXTRANET, którego właścicielem
jest Usługodawca).
6.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w Platformie e-learning, w szczególności za podanie nieprawdziwych Danych Osobowych,
naruszenie cudzych dóbr osobistych.
7.

Konto Użytkownika jest usuwane w przypadku:

a) upłynięcia okresu 12 miesięcy od dnia rejestracji
c) cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.

§ 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

1.
Platforma e-learning korzysta z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych
danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jak również dla
celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na
jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.
2.
Plik cookies to mały plik tekstowy przechowywany przez przeglądarkę internetową, z której
korzysta Użytkownik. Zawiera zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika w
trakcie korzystania z Platformy e-learning.
3.
Pliki cookies umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia Użytkownika przy ponownej
wizycie na Platformie e-learning, co pozwala na dopasowanie treści platformy do potrzeb
Użytkownika.

4.
Pliki cookies nie niszczą ani nie uszkadzają systemu komputera Użytkownika. Nie zachowują
się w ich ramach żadne dane osobowe, lecz jedynie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z
platformy e-learning.
5.
W dowolnym momencie Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub
usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie
problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem
przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.
6.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.u.
2017.1907), jeśli Użytkownik nie chce, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci jego komputera,
powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na
powyższe.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

1.
Usługodawca wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby w celu zapewnienia
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, chroniąc je przed przypadkowym lub celowym
zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem bądź ujawnieniem.
2.
Przechowywanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie odbywa się na serwerach o
wysokim stopniu bezpieczeństwa przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa polskiego.

