Polityka prywatności,
ochrona danych osobowych
spółki działającej pod firmą
Multiservice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Żródła prawa:
Politykę prywatności i ochronę danych osobowych regulują w szczególności
następujące przepisy :
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 L 119 z 04.05.2016; wejście w życie: 24.05.2016
r., zastosowanie od: 25.05.2018 r.
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.0.1781)
I. Polityka prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies
w serwisie multis.pl zwanym dalej "Serwis"
Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Multiservice spółka z
o.o./zwana dalej Spółką/ z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądwego
pod numerem KRS 0000047217, NIP 6791021905, kapitał zakładowy
wpłacony 624 000,-zł.
Spółka posługuje się adresem elektronicznym o nazwie multis.pl
Polityka prywatności stanowi zbiór informacji w zakresie przetwarzania
danych osobowych, które dana osoba może udostępnić w czasie korzystania z
Serwisu, a także podczas posługiwania się plikami cookies w Serwisie.
Głównym celem tej polityki jest ochrona prywatności osoby w czasie
korzystania przez nią z internetu. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem
danych osobowych dostosowany jest do międzynarodowych standardów w tym
zakresie i jest zgodny
z wymogami tych norm.
W Spółce zostały w pełni zastosowane procedury i szkolenia obejmujące
ochronę danych oraz dokonywane są sprawdzenia
i kontrole w
zakresie przestrzegania tych procedur w celu pełnego zachowania poufności i
bezpieczeństwa danych osób poruszających się w Serwisie.
W naszym Serwisie umieszczone są przede wszystkim informacje dotyczące :
- celu, przedmiotu i zakresu działalności Spółki,
- możliwości zatrudnienia w Spółce,
- kontaktu osobistego,telefonicznego i mailowego z pracownikami
Spółki,
- aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Spółkę.
Nadto można w nim także zapoznać się z materiałami zdjęciowymi
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i video prezentującymi firmę działającą pod nazwą Multiservice
sp. z o.o.
II. Pliki cookies
W celu sprawniejszej realizacji usług serwisowych Spółka będzie dodawać
do przeglądarki sieciowej uruchamianej przez osobę korzystającą z Serwisu
nieduży plik /zwany cookie/, który będzie przechowywany w jego komputerze
i czytany przez Serwer Spółki .
Plik ten może zostać wykorzystywany wyłącznie przez nasz Serwer
i
żaden inny obcy serwer internetowy nie ma do niego dostępu. Tutaj jest wykaz
plików cookies wykorzystywanych w Serwisie Spółki.
W plikach cookies magazynuje się się dane, z których Serwis może analizować
i wnioskować w jaki sposób lepiej zbierać informacje od użytkowników np. w
zakresie ich preferencji odnośnie usług oraz jak udoskonalać proces
korzystania z Serwisu.
Włączony jest też program do liczenia użytkowników Serwisu.
Powyższe informacje są w pełni zaanimizowane i nie ma możliwości
odniesienia ich do konkretnych osób.
Cookies Serwisu nie są niebezpieczne ani szkodliwe dla użytkowników
i
ich komputerów oraz zawartych w nich programów bądż danych. Prosimy więc
o niewyłączanie ich w przeglądarkach internetowych podczas korzystania z
Serwisu.
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ochrona danych osobowych - to regulacje prawne dotyczące tworzenia i
posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi,
mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.
Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu jest Spółka z
siedzibą w Gliwicach. Numery telefonów do kontaktu : 696455010.
Dane osobowe będą w głównej mierze przetwarzane w celu usprawniania
przeglądania zawartości Serwisu oraz realizacji umów
i zadań
Spółki przez okres niezbędny do ich wykonania i zabezpieczenia
ewentualnych wzajemnych roszczeń.
W celu realizacji usług podanie danych jest konieczne do sprawnego ich
świadczenia lub współpracy.W przypadku niepodania koniecznych danych
usługa nie będzie mogła być wykonana bądż wykonana
w niepełnym
zakresie.
Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez
inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach
Serwisu.
W szczególności osobom, których dane osobowe są przetwarzane
przysługuje m.in.:
1/ prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
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a także prawo do przenoszenia danych;
2/ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych
osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw wymienionych pkt.1,2 należy
skontaktować się z Administratorem.
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. W celu szczegółowego
zapoznania się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych
należy sięgnąć po akty normatywne wskazane powyżej.
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