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1. WSTĘP 
 

1. Na potrzeby niniejszej Polityki ochrony prywatności wprowadza się następujące definicje: 
a)Formularze kontaktowe – dostępne na stronie www.ustronianka.com.pl w zakładce „Kontakt” formularze 
służące użytkownikom do komunikacji z Ustronianka Sp. z o.o. celem: 
•aplikowania przez użytkowników na określone stanowisko pracy i przeprowadzenia w związku z tym przez 
Ustronianka Sp. z o.o. procesu rekrutacji (zakładka „Wyślij zgłoszenie”), 
•rozpatrzenia przez Ustronianka Sp. z o.o. przesłanych przez użytkowników zapytań, komentarzy, ocen, opinii o 
produktach i/lub reklamacji oraz komunikacji w tych sprawach (zakładka „Wypełnij formularz i skontaktuj się z 
nami”).  
b) Ustronianka Sp. z o.o. | ul. Jelenica 72 | 43-450 UstrońSąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS 0000162128, NIP 548-22-47-628 BDO:000043016 

c) Użytkownik –każdy odwiedzający stronę www.ustronianka.com.pl 
 

2. Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy danych osobowych Użytkowników, zbieranych celem: 
 
a)rozpatrzenia przesłanych przez Użytkowników ofert sponsoringu i związanej z tym analizy możliwości podję-
cia współpracy, 
b)rozpatrzenia aplikacji kandydata na wybrane przez niego, preferowane stanowisko pracy oraz celem przepro-
wadzenia związanego z tym procesu rekrutacji,  
c)komunikacji z Użytkownikami w zakresie udzielenia informacji o prowadzonej przez Ustroniankę działalności, 
możliwości współpracy, usługach, programie, ofertach, a także celem rozpatrzenia przesłanych przez Użytkow-
ników zapytań, komentarzy, ocen, opinii o produktach, 
d)komunikacji z Użytkownikami w zakresie rozpatrzenia przez Ustroniankę reklamacji zgłaszanych przez Użyt-
kowników.  
 

3. 3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatno-
ści jest Ustronianka Sp. z o.o. | ul. Jelenica 72 | 43-450 Ustroń Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000162128, NIP 548-22-47-628 
BDO:000043016 

 
4. 4.W przypadku zmiany administratora lub powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika 

podmiotowi przetwarzającemu, Ustronianka poinformuje o tej zmianie Użytkownika. 
 

5. W niniejszej Polityce ochrony prywatności opisano: 

http://www.ustronianka.com.pl/
http://www.ustronianka.com.pl/


a)rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz sposoby ich gromadzenia,  
b)sposoby wykorzystywania gromadzonych danych osobowych, 
c)prawa Użytkownika w związku z gromadzeniem jego danych osobowych, 
d)politykę i procedury bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych Użytkownika. 
 
2. GROMADZONEDANE OSOBOWE 
 

1. Ustronianka gromadzi i wykorzystuje dane osobowe jedynie dla celów wskazanych powyżej w ust. 1 
pkt 2, ponieważ posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze lub gdy jest to konieczne uzyskała 
zgodę Użytkownika na gromadzenie jego danych osobowych. Wyrażenie takiej zgody następuje po-
przez zaznaczenie odpowiednich checkboxów znajdujących się w Formularzach kontaktowych. 

 
2. Rodzaj gromadzonych danych osobowych: 

Dane dostarczane przez Użytkownika bezpośrednio do Ustronianki za pomocą Formularzy kontaktowych mogą 
obejmować: 
•w przypadku Formularza kontaktowego „Wyślij zgłoszenie”: 
▪imię i nazwisko Użytkownika, 
▪adres e-mail Użytkownika, 
▪numer telefonu Użytkownika, 
▪dane osobowe Użytkownika dotyczące jego obecnego stanowiska pracy, 
▪dane osobowe Użytkownika dotyczące preferowanego stanowiska pracy na które składa aplikację poprzez For-
mularz kontaktowy, 
▪inne dane osobowe Użytkownika zawarte w przesłanym za pomocą Formularza kontaktowego CV, na których 
to gromadzenie Użytkownik udziela wyraźnej zgody w formie zaznaczenia odpowiedniego checkboxa. 
•w przypadku Formularza kontaktowego „Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami”: 
▪imię i nazwisko Użytkownika, 
▪numer telefonu Użytkownika, 
▪adres e-mail Użytkownika. 
 

3. Sposób gromadzenia danych osobowych: 
Ustronianka gromadzi dane osobowe Użytkowników poprzez Formularze kontaktowe oraz poprzez korespon-
dencję pisemną oraz mailową, a także komunikację telefoniczną. Wprzypadku podania przez Użytkownika da-
nych osobowych w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie on poinformowany o sposobie gromadzenia i prze-
twarzania jego danych osobowych przez Ustroniankę.  
 

4. Cele gromadzenia danych osobowych i sposób ich wykorzystywania: Ustronianka gromadzi i wykorzy-
stuje dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych w ust. 1 pkt 2.Dane osobowe gromadzone są 
na serwerze Ustronianka w Polsce.  

 
5. Udostępnianie danych osobowych: Ustronianka może udostępniać i przekazywać dane osobowe Użyt-

kownika innym podmiotom, lecz jedynie w przypadku uzyskania jednoznacznej i wyraźnej zgody od 
Użytkownika na takie udostępnienie lub gdy wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli udostępnienie 
takich danych będzie wymagane przez odpowiednie organy państwowe. Ustronianka nie przekazuje 
danych osobowych Użytkowników do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
6. Ustronianka przekazuje dane osobowe Użytkownika podwykonawcom jedynie w celach wskazanych w 

ust.1 pkt2. Podwykonawcy przetwarzają dane Użytkownika ściśle według zaleceń Ustronianki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. 

 
3.PLIKI COOKIE  
 
Na niniejszej stronie internetowej nie są stosowane żadne pliki cookie. 
 
4.PRAWA UŻYTKOWNIKA 
 

1. 1.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W celu ich udostępnienia powinien 
zwrócić się z prośbą udostępnienia swoich danych osobowych, na adres e-mail: 



sekretariat@ustronianka.com.pl, podając zakres swoich danych osobowych, które Ustronianka po-
winna udostępnić. 2.Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swoich danych osobo-
wych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinien wysłać na adres e-
mail odo@ustronianka.com.pl prośbę o odpowiednio usunięcie danych osobowych, ich sprostowanie 
(wraz ze wskazaniem zakresu sprostowania) lub ograniczenie ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem 
zakresu ograniczenia takiego przetwarzania). Dane osobowe zostaną usunięte, sprostowane lub ich 
przetwarzanie zostanie ograniczone niezwłocznie po uzyskaniu od Użytkownika stosownej informacji, 
a Ustronianka potwierdzi dokonanie tych czynności zwrotną wiadomością e-mail.  

 
2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody o której mowa w ust. 2 pkt.1 w dowolnym momencie, przy 

czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail odo@ustro-
nianka.com.pl informację o cofnięciu zgody o której mowa w ust. 2 pkt. 1.  

3. 4.Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych, gdy sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczące narusza obowiązujące 
przepisy. 

 
5. BEZPIECZEŃSTWO I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników, Ustronianka wprowadziła szereg za-
bezpieczeń. Dane Użytkowników przechowywane są w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, do 
których dostęp mają wyłącznie pracownicy Ustronianka, przedstawiciele i wykonawcy, wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do wykonywania celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej.  

2. Ustronianka będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi 
przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe dla celów komunikacji oraz rozpa-
trzenia ofert sponsoringu będą przetwarzane w okresie prowadzenia tej komunikacji, a później będą 
archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia komunikacji, co jest uzasadnione koniecznością od-
tworzenie treści takiej komunikacji w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. 

3. Dane osobowe Użytkownika w związku z celem wskazanym w ust. 1 pkt 2 lit. b)przechowujemy do 
czasu zakończenia procesu rekrutacji na preferowane stanowisko wskazane przez Użytkownika w zgło-
szeniu. Możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika dla celów przyszłej rekrutacji na 
podstawie wyrażonej przez Użytkownika wyraźnie zgody przez okres 12 miesięcy, licząc od początku 
roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Ponadto dane osobowe Użytkownika możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia 
zakończenia procesu rekrutacji.  

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przewidzia-
nymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych. Ustronianka przetwarza dane osobowe zgod-
nie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwa-
rzaniu niezgodnemu z tymi celami. Ustronianka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobo-
wych Użytkowników. Ustronianka dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników 
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i tech-
niczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ustronianka nie udostępnia danych osobowych 
żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa odbiorcom. 

 
6. KONTAKT  
 

1.  Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności Ustronianki doty-
czących zbierania danych osobowych, skontaktuj się z nami online na adres odo@ustronianka.com.pl 
lub pisząc na adres Ustronianka Sp. z o.o., ul. Jelenica 72, 43-450, Ustroń. 
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