POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ecorys Polska Sp. z o.o
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Ecorys Polska przetwarza dane
osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas
Państwa danych osobowych.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Ecorys Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec
38, lok. 105. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia
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).
Inspektor ochrony danych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem,
w szczególności o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
rodo@ecorys.com
Zakres przetwarzanych danych
Gromadzimy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym są
przetwarzane. Ecorys Polska przetwarza, w szczególności, następujące kategorie danych:
•
•
•
•

Imię, nazwisko, adres email, jeżeli wybrałeś formę komunikacji z nami poprzez pocztę
elektroniczną;
Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, data urodzenia i inne dane zawarte w CV,
jeżeli aplikujesz o pracę w Ecorys Polska;
Twój adres IP i informacje techniczne dotyczące wersji przeglądarki, z której korzystasz;
informacje o sposobie korzystania z naszej witryny, plików cookies i tagów, aby pomóc nam
stale ulepszać funkcjonowanie tej strony internetowej.

Cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Ecorys Polska zbiera i przetwarza dane osobowe:
a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ecorys Polska Sp.
z o.o. jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Ecorys
Polska, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Ecorys Polska lub w których
Ecorys Polska uczestniczy oraz o działalności Ecorys Polska (np. w ramach newslettera), a także
w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Ecorys Polska z klientami, w celu współpracy
z partnerami biznesowymi, podwykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi
z Ecorys Polska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Ecorys Polska
(podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ecorys Polska (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże
w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może
uniemożliwić nam wykonanie usługi, kontakt w Państwem lub przekazywanie Państwu informacji
o wydarzeniach i działalności Ecorys Polska.
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych i bycia zapomnianym oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Ecorys Polska jako administratora danych związanych
z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych
z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia
sprzeciwu w tym zakresie.
Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych.
Pliki cookies
W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do twoich
indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach
końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej Ecorys Polska, bez zmiany
ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż akceptujesz stosowanie plików cookies.
Zewnętrzne witryny
Ecorys Polska nie może ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności witryn, do których może
odsyłać nasza strona. Zewnętrzne strony internetowe nie muszą być zgodne z naszą Polityką
Prywatności.
Więcej informacji
W przypadku pytań albo uwag dotyczących naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, pisząc
na adres: rodo@ecorys.com

