Poniższy dokument stanowiący politykę prywatności, opisuje, w jaki sposób, w jakim celu i na
jakich zasadach gromadzone są dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika naszych
stron internetowych.

I.

Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z niniejszej strony internetowej www.spacexsolar.pl akceptują Państwo zasady
zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe
od Użytkowników, oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

1.3. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest EUROTECH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-800 Zabrze ul. Hagera 41 (NIP: 6482454167), zwana
dalej Administratorem.

1.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

1.5. Dane osobowe Użytkowników, zgromadzone z użyciem naszej strony internetowej, przetwarzane
są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000 z poźn.zm., ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), ustawy z dnia 21.02.2019r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, 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).

1.6 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.7 Użytkownikowi strony internetowej www.spacexsolar.pl , przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, uzupełniania ich, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego
wstrzymania ich przetwarzania, do wycofania udzielonej wcześniej zgody lub do ich usunięcia, jeżeli
są one nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

I.8. Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem strony WWW nie są
przekazywane podmiotom trzecim.
I.9. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Ochrony Danych Osobowych ( adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/)

1.9. SpaceXSolar grupa Eurotech deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie
bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów
określonych w dalszej części dokumentu.

II. Prawo kontroli, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

2.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i rejestracyjny) lub w inny
sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi strony internetowej www.spacexsolar.pl,
przysługuje prawo:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

2.2. Użytkownik naszej strony internetowej może się do nas zwrócić z żądaniem udostępnienia
informacji, jakie dane na jego temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu
prosimy o kontakt mailowy bok@spacexsolar.pl lub telefoniczny pod nr tel; 32 428 48 37

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.spacexsolar.pl przetwarzane będą przez
Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych poprzez stronę internetową i w
celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie:

skorzystania z formularza kontaktowego,
skorzystania z formularza zapytania o ofertę,
przesłania aplikacji (CV) na podane w ogłoszeniu stanowisko pracy,
skorzystania z kontaktu mailowego.

III .Rekrutacja

3.1. Procesy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska pracy realizowane są z zachowaniem
następujących zasad:

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy może trwać do 12 miesięcy. Oznacza to, że w
tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które przesłały swoje aplikacje (CV). Po
tym terminie dane są usuwane z naszej bazy, chyba że aplikant na dane stanowisko wyraził zgodę na
dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi procesami rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
(CV), na podany w ogłoszeniu adres email, wraz ze zdjęciem (opcjonalnie), w terminie do dnia
wskazanego w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy
(mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów, w tym również przepisów
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 oraz innych przepisów prawa polskiego
dotyczących ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*.
Brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji.

IV . Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe

4.1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.spacexsolar.pl, nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121). Szczegółowe
informacje o usługach, produktach i ich cenach każdorazowo przedstawiane są przez osoby
odpowiedzialne za kontakt ze strony SpaceXSolar grupa Eurotech.

4.2. Kierowane do (Administratora) zapytania ofertowe bezpośrednio z użyciem adresu e-mail lub z
użyciem formularza dostępnego na stronie www.spacexsolar.pl (zawierające między innymi dane
osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane
są w bazie Administratora danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 24 miesiące.

VI. Bezpieczeństwo danych

6.1 .Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

7.1 Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez
przepisy prawa.

VIII. Zmiany w polityce prywatności

8.1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną
udostępnione na naszych stronach internetowych.

