
Företaget PRO CONSTRUCTION GROUP SP. Z OO, ägaren till webbplatsen proconstruction.pl, gör allt 

för att se till att din integritet skyddas ordentligt. För att implementera den lagliga, transparenta och säkra 

behandlingen av dina personuppgifter antar vi denna sekretesspolicy, som gäller från 25 maj 2018.

Sekretesspolicyn hänvisar till GDPR, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 

av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om 

fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän förordning

om dataskydd). Dokumentet definierar vilka uppgifter och på vilka villkor vi behandlar, hur vi tar hand om deras 

säkerhet och dina rättigheter.

1. Personuppgiftsadministratör

Administratören av dina personuppgifter är PRO CONSTRUCTION GROUP SP. Z OO med 

huvudkontor i Warszawa, ul. Patriotów 220

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter och dina 

rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post: rodo@proconsturction.pl .

2. Omfattning, syften och juridiska skäl för behandling av personuppgifter

På grund av det faktum att vi via webbplatsen proconstruction.pl möjliggör kontakt i olika 

frågor behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål, i olika omfattningar och av 

olika juridiska skäl. För att ge exakt information om behandlingen av dina personuppgifter 

har vi grupperat dem efter syftet med databehandlingen.

a. Rekrytering av anställda

Uppgiftsomfång: För rekryteringsändamål behandlar vi personuppgifter och dokument 

som skickas via ansökningsblanketten: namn och efternamn, telefonnummer, 

e-postadress, curriculum vitae, personligt brev, foto. Rättslig grund: Samtycke till 

behandling av personuppgifter för pågående och / eller framtida rekrytering uttryckt 

genom att markera lämplig kryssruta eller rutor i ansökningsformuläret på undersidan 

med jobbet.

Presentation av erbjudandet om våra tjänster

Uppgiftsomfattning: För att förbereda och presentera erbjudandet om våra tjänster behandlar 

vi personuppgifter som skickas via kontaktformuläret: Namn och efternamn, e-postadress, 

webbplatsadress, telefonnummer, förfrågan.

Rättslig grund: Bearbetning är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den 

registrerade innan avtalet ingås.

Hantering av andra förfrågningar från kontaktformuläret

Uppgiftsomfång: För att svara på frågor som inte begärs

för att presentera ett erbjudande om våra tjänster behandlar vi de uppgifter som skickas via 

kontaktformuläret: namn och efternamn, e-postadress, webbplatsadress, telefonnummer, förfrågan.

Rättslig grund: Vårt legitima intresse (behandling på den registrerades begäran).

b.

c.



När det gäller personuppgifter som erhållits på ett annat sätt än via webbplatsen proconsturciton.pl (via telefon, 

e-post etc.) behandlar vi dem också endast för det ändamål för vilket de gjordes tillgängliga och för den tid som 

krävs för att uppnå detta syfte.

I händelse av en planerad ändring av syftet med behandlingen, ber vi alltid ägaren av personuppgifter om 

samtycke och informerar om de ändrade villkoren för databehandling.

3. Kakor

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, särskilt för att anpassa 

webbplatsens innehåll till användarens preferenser och för att optimera användningen av 

webbplatsen. I synnerhet tillåter dessa filer att känna igen de grundläggande parametrarna för 

användarens enhet (såsom: enhetstyp, skärmupplösning, land från vilket posten görs) och därmed 

korrekt visa webbplatsen skräddarsydd för hans behov.

Vi använder också cookies för att samla in allmänna och anonyma statistiska data via 

analytiska och marknadsföringsverktyg:

o Google Analytics (cookieadministratör: Google Inc. baserat i USA),

o Google AdWords (cookieadministratör: Google Ireland Limited med sitt säte

i Irland),

o Facebook (cookieadministratör: Facebook Ireland Ltd. baserat i Irland),

Du kan ändra dina cookieinställningar själv och när som helst och ange villkoren för deras lagring och 

åtkomst till användarens enhet via cookies. Du kan ändra inställningarna med webbläsarinställningarna. 

Dessa inställningar kan ändras på ett sådant sätt att den automatiska hanteringen av kakor blockeras eller 

informeras när kakor placeras på din enhet. Detaljerad information om möjligheter och sätt att hantera 

cookies finns i webbläsarinställningarna.

Du kan radera cookies när som helst med hjälp av de funktioner som finns i webbläsaren du 

använder.

Att begränsa användningen av kakor kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.

4. Tillhandahållande av personuppgifter

a. Tjänsteleverantörer

Vi tillhandahåller dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som vi använder för att driva 

webbplatsen. Tjänsteleverantörer till vilka vi överför dina personuppgifter, beroende på 

situationen, är antingen processorer eller administratörer. Listan över leverantörer vars 

tjänster vi använder finns under detta dokument. Listan uppdateras ständigt. Processorer

Vi använder leverantörer som endast behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner. 

De ger oss en värdtjänst, de ger oss marknadsföringssystem online, för att skicka 

e-postmeddelanden, för att hantera bloggkommentarsystemet och för att analysera trafik på 

webbplatsen. Administratörer

Vi använder leverantörer som inte agerar enbart för våra räkning

b.

c.



och de bestämmer själva syftet och metoderna för att använda dina personuppgifter. De 

tillhandahåller reklamkampanjetjänster för oss.

Plats

Våra leverantörer är huvudsakligen baserade i Polen och andra länder inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. i Irland. Några av dem är baserade utanför 

EES. I samband med överföring av dina uppgifter utanför EES såg vi till att våra 

leverantörer garanterar en hög skyddsnivå för personuppgifter. Dessa garantier beror 

särskilt på skyldigheten att använda standardavtalsklausuler som antagits av 

kommissionen (EU) eller deltagande

i EU-US Privacy Shield-programmet. Du har rätt att begära att vi förser dig med kopior av 

standardavtalsklausuler genom att skicka en förfrågan på det sätt som anges i punkt 1 i 

sekretesspolicyn.

Statliga myndigheter

Vi tillhandahåller dina personuppgifter på begäran av auktoriserade statliga 

myndigheter.

Administratören lagrar användarnas personuppgifter under en längre period än vad som 

är nödvändigt för att förbereda ett personligt erbjudande / genomföra 

rekryteringsprocessen / svara på andra förfrågningar och göra det möjligt för 

administratören att fullgöra sina skyldigheter. Vi påminner dig om att användare kan ta 

bort data när som helst.

5. Dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter Du har rätt 

att:

a. tillgång till dina personuppgifter,

b. rätta till personuppgifter,

c. radera personuppgifter,

d. begränsningar för behandlingen av personuppgifter,

e. överföra personuppgifter,

f. invända mot behandlingen av personuppgifter,

g. återkallande av tidigare uttryckt samtycke till behandling av personuppgifter.

6. Säkerhet för dina uppgifter

Som personuppgiftsadministratör gör vi allt för att säkerställa säkerheten för dina 

personuppgifter.

Vi förbinder oss att:

o säkra uppgifter mot utlämnande till obehöriga personer,

borttagning av en obehörig person, förändring, skada eller förstörelse,

tillåta endast personer som är auktoriserade av oss att behandla 

personuppgifter,

säkerställa kontroll över korrekt behandling av personuppgifter, föra register över 

personer som är behöriga att behandla personuppgifter, utöva särskild försiktighet så att 

personer som är auktoriserade att behandla sådana uppgifter håller dem hemliga, även 

efter att tjänsten har slutförts,

d.

e.

f.

handla om

handla om

handla om



handla omhålla den dokumentation som krävs enligt lag beskriver metoden för att behandla 

anförtrott personuppgifter samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa 

skyddet för behandling av sådana uppgifter och se till att IT- och telekom anordningar 

och system som används för att behandla personuppgifter uppfyller kraven i 

förordningen av inrikesministeriet och administration av 29 April 2004 om dokumentation 

av bearbetade personuppgifter och tekniska och organisatoriska villkor för enheter och 

system.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: 

rodo@proconstruction.pl

Om du gör en begäran till oss relaterad till utövandet av ovan nämnda rättigheter svarar vi på denna 

begäran omedelbart, men senast en månad efter mottagandet av den. Men om vi - på grund av begäran 

eller antalet begäranden - inte kommer att kunna uppfylla din begäran inom en månad kommer vi att följa 

den inom de närmaste två månaderna och informera i förväg om förlängningen av tidsfristen.

handla om

lista över leverantörer

Företagsnamn

Facebook Irland

Begränsad

Tjänster som tillhandahålls

Reklamkampanjer (inkl

ommarknadsföring) och mäta dem Administratör Irland (europeisk effektivitet 

Ekonomiska området)

Google Inc. (Google Analytiska tjänster - mätning

Analytics) trafik till webbplatsen 

Administratör

Google Irland Reklamkampanjer (inkl

Begränsat (Google remarketing) och mäta dem Administratör

AdWords) effektivitet

Roll Plats

USA (utanför EES)

Irland (EES)


