
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Victaulic i każda z jej globalnych spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych łącznie „Victaulic”) 

szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie 

z prawem. Pełne informacje na temat każdej z naszych globalnych spółek zależnych i stowarzyszonych 

można znaleźć na stronie internetowej: https://www.victaulic.com/find-location/. Niniejsza Polityka 

prywatności (zwana dalej „Polityką” lub „Polityką prywatności”) dotyczy wszystkich aplikacji 

mobilnych, stron internetowych i domen stanowiących własność Victaulic lub należących do Victaulic 

spółek zależnych, łączących się lub publikujących niniejszą Politykę prywatności („Strona internetowa” 

lub „Strony internetowe”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki są wykorzystywane 

przechowywane, ujawniane i przetwarzane dane osobowe, które są gromadzone poprzez zakup 

naszych produktów i usług lub w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, w tym puli 

kandydatów Victaulic („Pula kandydatów”), podczas kontaktu z Victaulic w inny sposób i/lub kiedy są 

gromadzone dane osobowe użytkownika.   

Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności 

poprzez zamieszczenie zmodyfikowanej wersji na swoich Stronach internetowych oraz na stronie 

głównej Puli kandydatów lub, jeśli Victaulic uzna to za konieczne, użytkownik zostanie powiadomiony 

o zmianach bezpośrednio. Z tego względu zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej Polityki w celu 

uzyskania informacji o wszelkich zmianach. Najnowsza wersja Polityki jest opatrzona datą, znajdującą 

się na dole niniejszej Polityki. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Używany w niniejszej Polityce termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje (w tym 

możliwą definicję terminu „informacje osobowe”), które faktycznie umożliwiają lub mogą 

umożliwić Victaulic bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika poprzez 

odniesienie do identyfikatorów, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące 

lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej specyficznych dla użytkownika cech. 

1.2 Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”) i innych 

stosowanych w skali globalnej przepisów, podmiotem Victaulic odpowiedzialnym za dane 

osobowe użytkownika („administratorem danych”) jest podmiot Victaulic w jurysdykcji, w 

której gromadzone są dane osobowe użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat 

administratora danych, należy skontaktować się z osobą kontaktową w firmie Victaulic, 

zapoznać się z naszą listą lokalizacji na publicznej stronie internetowej Victaulic, znajdującej 

się pod adresem www.victaulic.com lub skontaktować się z naszym Zespołem ds. ochrony 

danych pod adresem e-mail privacy@victaulic.com.  

W przypadku braku podmiotu Victaulic w jurysdykcji, w której gromadzone są dane osobowe 

użytkownika, Victaulic Company z siedzibą pod adresem 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 

18040-6714, Stany Zjednoczone jest uznawana za administratora danych odpowiedzialnego 

za dane osobowe użytkownika. 

1.3 W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki Victaulic 

gromadzi, wykorzystuje lub przetwarza w inny sposób dane osobowe użytkownika, w tym 
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przekazując dane osobowe poza jurysdykcję miejsca zamieszkania użytkownika, należy 

skontaktować się z Zespołem ds. ochrony danych (w niektórych jurysdykcjach znanych jako 

urzędnicy ds. rozpatrywania skarg) pod adresem e-mail: privacy@victaulic.com lub pisemnie 

pod adresem: 

Victaulic 

Privacy Team 

4901 Kesslersville Road 

Easton, PA 18040-6714 

Stany Zjednoczone 
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2. ŁĄCZA DO STRON NIENALEŻĄCYCH DO VICTAULIC 

2.1 Strony internetowe mogą okresowo zawierać łącza do i ze stron internetowych sieci 

partnerskich Victaulic, reklamodawców, podmiotów powiązanych i innych stron trzecich. W 

przypadku kliknięcia łącza do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że 

strony te mogą mieć własne polityki ochrony prywatności, a Victaulic nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za takie polityki. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na 

takie strony internetowe, zaleca się sprawdzenie ich polityk ochrony prywatności. 

2.2 Victaulic może również udostępniać określone funkcje mediów społecznościowych, które 

umożliwiają użytkownikom dzielenie się informacjami w preferowanych przez nich sieciach 

społecznościowych oraz interakcję z Victaulic w różnych mediach społecznościowych.  

Korzystanie z tych funkcji może skutkować gromadzeniem lub udostępnianiem informacji o 

użytkowniku, w zależności od funkcji. Victaulic zaleca zapoznanie się z politykami prywatności 

i ustawieniami w serwisach społecznościowych, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję, 

aby zrozumieć jakie informacje mogą być udostępniane przez serwisy społecznościowe. 

Victaulic nie ponosi odpowiedzialności za polityki stron trzecich. Użytkownik może 

zrezygnować z korzystania z funkcji mediów społecznościowych Victaulic i/lub dostosować 

ustawienia i preferencje osobiste w celu ochrony prywatności. 

  



 

 

3. PULA KANDYDATÓW 

3.1 Pula kandydatów Victaulic (https://www.victaulic.com/careers/) stanowi podstawę każdego 

podania o pracę w Victaulic. Ponadto pozwala użytkownikowi na przesłanie informacji do 

Victaulic bez konieczności ubiegania się o dane stanowisko, które umożliwią Victaulic 

skontaktowanie się z użytkownikiem, jeśli w przyszłości pojawią się odpowiednie dla niego 

oferty zatrudnienia (pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na kontakt w takim 

przypadku). 

3.2 Rejestracja w Puli kandydatów wymaga podania pewnych danych osobowych. Użytkownik 

jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są dokładne, kompletne i aktualne w 

momencie przekazania ich do Puli kandydatów. 

3.3 Jeśli użytkownik korzysta z Puli kandydatów, udostępniająca Pulę kandydatów strona trzecia, 

korzysta z funkcji podpisu elektronicznego, która pozwala na odnotowanie informacji o 

zgodzie użytkownika na stosowanie się do niniejszej Polityki prywatności. Zewnętrzny 

usługodawca Victaulic zgromadzi dane takie jak adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko i inicjały 

użytkownika oraz datę i godzinę wyrażenia zgody na niniejszą Politykę prywatności do tego 

celu.   

3.4 Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat (lub jeśli użytkownik nie osiągnął wieku zgody 

obowiązującego na mocy stosownych przepisów prawa w jurysdykcji, w której mieszka), przed 

złożeniem podania o pracę użytkownik musi przeprowadzić rozmowę ze swoimi 

rodzicami/opiekunami prawnymi. W zależności od kraju, w którym użytkownik ubiega się o 

pracę w Victaulic, przed podjęciem zatrudnienia należy przedstawić potwierdzenie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego. 

3.5 Otwarte możliwości kariery opublikowane na Stronach internetowych Victaulic nie stanowią 

oferty ani obietnicy zatrudnienia, a Victaulic może usunąć, zmodyfikować lub zmienić bez 

uprzedzenia jakiekolwiek informacje dotyczące przedstawionych stanowisk pracy, 

wynagrodzenia i planów świadczeń. Strony internetowe zawierają opisy możliwych stanowisk 

w Victaulic i nie stanowią wiążących ofert ani warunków zatrudnienia. Każda oferta 

zatrudnienia, która może zostać przedstawiona w wyniku zidentyfikowania potencjalnego 

stanowiska przez użytkownika lub przekazania informacji do Victaulic jest zgodna z 

konkretnymi warunkami tej oferty. 

3.6 Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Akceptuję” podczas tworzenia profilu w Puli kandydatów, 

wyraża wówczas zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do rozpatrzenia jego 

zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli podanie użytkownika zostanie odrzucone, dane 

osobowe użytkownika będą przechowywane w Puli kandydatów przez okres do sześciu (6) 

miesięcy po niepomyślnie rozpatrzonym podaniu o pracę. Powyższa procedura zapewnia 

możliwość udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące podania użytkownika oraz w 

celu zapewnienia ochrony Victaulic przed roszczeniami prawnymi. W przypadku wyrażenia 

zgody na przechowywanie przez Victaulic danych osobowych w celu identyfikacji i 

skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie innych odpowiednich stanowisk w oddziałach 
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Victaulic znajdujących się na całym świecie, dane osobowe użytkownika będą przechowywane 

przez pięć (5) kolejnych lat, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę lub 

dezaktywuje profil, co może zrobić w każdej chwili. Dezaktywacja profilu spowoduje 

wycofanie wszystkich podań na wszystkie stanowiska, o które ubiegał się użytkownik w 

Victaulic. Profil użytkownika w Puli kandydatów zostanie również usunięty. Jeśli jednak 

użytkownik złożył podanie o stanowisko w Victaulic, jego dane osobowe mogą być 

tymczasowo przechowywane w stanie „nieaktywnym”, zgodnie z wymogami obowiązującego 

prawa i mogą wówczas nie zostać natychmiast usunięte. Użytkownik może zażądać usunięcia 

danych osobowych, jednak w takim przypadku nie będzie można rozpatrzyć jego podania o 

pracę. 

3.7 Po kliknięciu przycisku „Odmawiam” użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Puli kandydatów 

w celu ubiegania się o pracę w Victaulic w skali globalnej. W takim przypadku użytkownik 

będzie musiał złożyć stosowne podanie wysyłając wiadomość e-mail na adres 

hrm@victaulic.com z informacją o bezpośrednim ubieganiu się o określone stanowisko. 
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4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH PRZEZ VICTAULIC 

4.1 Victaulic może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

• Dane osobowe udostępnione Victaulic.  

Osoby składające podania o pracę, dostawcy, sprzedawcy, klienci, odsprzedawcy, 

partnerzy i odwiedzający stronę internetową przekazują dane osobowe na wiele 

sposobów, na przykład wypełniając formularze, prosząc o informacje, zamawiając lub 

korzystając z towarów/usług, subskrybując materiały, uczestnicząc w konkursach, 

zapisując się do Puli kandydatów, korespondując z Victaulic listownie, telefonicznie, za 

pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób.  Takie dane osobowe obejmują: 

- „Dane kontaktowe”, w tym: 

o  imię i nazwisko; 

o  nazwę użytkownika i hasło; 

o  dane dotyczące logowania;  

o  dane kontaktowe. 

 
- „Dane finansowe”, w tym: 

o  dane dotyczące fakturowania; 

o  numer karty kredytowej; 

o  dane rachunku bankowego;  

o  informacje o rozliczeniach i transakcjach. 

 
- „Informacje dotyczące składania podań o pracę”, w tym: 

o  list motywacyjny; 

o  informacje o stanowisku oraz lokalizację oddziału Victaulic, którą interesuje 

się użytkownik;  

o  preferowane warunki pracy;  

o  historię zawodową; 

o  historię akademicką;  

o  odpowiedzi na pytania dotyczące predyspozycji do pracy na danym 

stanowisku; 

o  zajęcia dodatkowe;  

o  referencje zawodowe; 

o  kompetencje zawodowe i osobiste. 

 

- Zdjęcia klientów, partnerów biznesowych lub pracowników dostawcy („Zdjęcia”) w 

celu stworzenia profili sprzedawców. 

• Dane osobowe gromadzone przez Victaulic.   

Victaulic gromadzi dane osobowe od osób ubiegających się o pracę, dostawców, 

sprzedawców, klientów, odsprzedawców, partnerów i odwiedzających stronę 

internetową, które obejmują: 



 

 

- „Obrazy z monitoringu” gromadzone przez nasze systemy telewizji przemysłowej. 

o Osoby odwiedzające biuro, fabrykę lub zakład Victaulic, mogą zostać nagrane 

przez system telewizji przemysłowej. Jeśli używane są kamery 

bezpieczeństwa, odwiedzający może zostać o tym poinformowany za 

pomocą wyraźnie widocznej informacji przy wejściu do dowolnego 

pomieszczenia, w którym działa system telewizji przemysłowej. 

 
- „Elektroniczne dane identyfikujące” zbierane automatycznie przez usługi Victaulic 

podczas odwiedzania naszych Stron internetowych, w tym: 

o adres IP;  

o typ i wersję przeglądarki internetowej;  

o system operacyjny użytkownika oraz nazwa domeny dostawcy usług 

internetowych;  

o informacje o wizycie użytkownika, w tym przeglądane lub wyszukiwane 

strony; czas odpowiedzi strony; błędy w pobieraniu; długość wizyt na 

poszczególnych stronach; informacje dotyczące interakcji na stronie (takie 

jak przewijanie, kliknięcia i przeciąganie myszką); metody stosowane do 

zakończenia przeglądania strony; oraz wszelkie numery telefonów użyte do 

zadzwonienia na numer obsługi klienta itp.   

 
Takie elektroniczne dane identyfikujące są gromadzone za pomocą plików cookie i 

podobnych technologii. Gdy użytkownik po raz pierwszy wejdzie na Strony 

internetowe Victaulic z niektórych lokalizacji, otrzyma wiadomość informującą go, że 

używane są pliki cookie i podobne technologie. Klikając przycisk „Zaakceptuj pliki 

cookie”, zamykając wiadomość lub kontynuując przeglądanie strony internetowej, 

użytkownik wskazuje, że rozumie i zgadza się na korzystanie z tych technologii, jak 

opisano w Informacji o plikach cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk 

Victaulic w tym obszarze w odniesieniu do danej Strony, należy zapoznać się z naszą 

Informacją o plikach cookie, umieszczoną w stopce takiej Strony.   

Victaulic może również zezwolić wybranym stronom trzecim na zbieranie informacji o 

odwiedzających naszą Stronę w celu zapewnienia lepszego wglądu w korzystanie ze 

Strony lub danych demograficznych użytkowników lub w celu zapewnienia 

wyświetlania odpowiednich reklam dla użytkowników. Takie strony trzecie mogą 

gromadzić informacje na temat aktywności konsumenta online na przestrzeni czasu 

oraz na różnych stronach internetowych podczas korzystania z naszej Strony 

internetowej. W celu uzyskania dalszych szczegółów zaleca się zapoznanie z 

Informacją o plikach cookie. 

• Specjalna kategoria danych. 

Gromadzone przez Victaulic dane: 

- Specjalna kategoria danych, tylko w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę i 

tylko w przypadkach, gdzie wymaga tego prawo, np. dane osobowe na temat: 



 

 

o pochodzenia rasowego lub etnicznego; 

o stanu zdrowia; 

o opinii politycznych;  

o przekonań religijnych lub filozoficznych;  

o członkostwa w związkach zawodowych;  

o orientacji seksualnej. 

 
Jeśli użytkownik ubiega się o konkretne stanowisko w amerykańskiej filii Victaulic lub 

wskaże Stany Zjednoczone jako preferowaną lokalizację przy rejestracji profilu w Puli 

kandydatów, będzie miał możliwość podania informacji o swoim pochodzeniu 

etnicznym, aby Victaulic mógł nadzorować program równych szans. Przekazanie 

takich informacji jest całkowicie dobrowolne i jeśli użytkownik zdecyduje się ich nie 

przekazać, jego podanie zostanie nadal rozpatrzone w normalnym trybie. Jeśli 

użytkownik zdecyduje się podać takie informacje, będą one przechowywane 

oddzielnie i anonimowo w Puli kandydatów. 

- „Dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”, w związku z wszelkimi urazami 

odniesionymi przez dostawców, sprzedawców, klientów lub odsprzedawców na 

terenie należącym do Victaulic lub w związku z produktami Victaulic.   

- W niektórych jurysdykcjach (np. w Indiach) dane finansowe są uważane za dane 

należące do kategorii specjalnej. 

4.2 Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania swoich danych osobowych, jednakże 

realizacja niektórych usług może być niemożliwa w przypadku odmowy podania takich 

danych. 

4.3 Victaulic nie gromadzi świadomie danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, 

a Strony internetowe Victaulic nie są skierowane do takich osób (osób niepełnoletnich lub w 

wieku niepozwalającym na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z 

obowiązującym prawem). Zaleca się, aby rodzice i opiekunowie monitorowali działania i 

zainteresowania swoich dzieci w Internecie. 

4.4 Victaulic nie będzie sprzedawać, wynajmować ani wypożyczać danych osobowych 

użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik (lub jego rodzic lub 

opiekun, jeśli nie osiągnął wieku zgody zgodnie z obowiązującym prawem) wyraził zgodę na 

sprzedaż takich danych, jeśli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo.   

  



 

 

5. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ VICTAULIC 

5.1 W przypadku odwiedzania Stron internetowych z niektórych lokalizacji dane osobowe 

użytkowników mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. Jeśli 

użytkownik przebywa w takiej lokalizacji odwiedzając Strony internetowe, Victaulic będzie 

zawsze opierał się na jego zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.   

5.2 Jeśli zgoda użytkownika nie jest obowiązkowa, dane osobowe mogą być przetwarzane na 

następujących, zgodnych z prawem podstawach: 

• W celu realizacji umowy między użytkownikiem a Victaulic lub w celu udzielenia 

odpowiedzi na pytania lub podjęcia działań na wniosek użytkownika przed zawarciem 

umowy. 

• Jeśli jest to konieczne z punktu widzenia uzasadnionych interesów biznesowych Victaulic, 

pod warunkiem, że interesy te nie są nadrzędne w stosunku do interesów lub 

podstawowych praw użytkownika. 

5.3 Victaulic przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji umowy zawartej z 

użytkownikiem lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub podjęcia odpowiednich 

działań na wniosek użytkownika przed zawarciem umowy, jeżeli użytkownik pełni jedną 

następujących ról: 

• Dostawca, sprzedawca, klient, odsprzedawca, partner lub odwiedzający Stronę 

internetową: 

- W celu zarządzania lub realizacji zobowiązań w odniesieniu do każdej umowy, w 

której Victaulic jest stroną; 

- Aby pomóc użytkownikowi w sfinalizowaniu transakcji lub zamówienia; 

- Aby umożliwić śledzenie przesyłek;  

- W celu przygotowania i przetwarzania faktur; 

- Aby udzielić odpowiedzi na zapytania i prośby oraz zapewniać usługi i pomoc 

techniczną; 

- Aby zapewnić obsługę posprzedażną; 

- W celu tworzenia i zarządzania kontami klientów;  

- W celu powiadamiania użytkownika o zmianach w usługach Victaulic; 

- Do zarządzania wszelkimi promocjami lub konkursami. 

 
• Wyłącznie kandydaci składający podania o pracę: 

- W celu ułatwienia, zarządzania i umożliwienia rejestracji profilu w Puli kandydatów; 



 

 

- W celu oceny kwalifikacji kandydata w odniesieniu do jego podania o pracę w 

Victaulic i podjęcie decyzji o nawiązaniu z nim stosunku pracy; 

- Aby ułatwić kandydatom procedurę rozpoczęcia zatrudnienia. 

5.4 Victaulic będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach, jeśli będzie to konieczne 

dla realizacji pewnych uzasadnionych interesów lub jeśli użytkownik wyrazi świadomą zgodę 

na takie przetwarzanie w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo (zgoda 

taka może zostać wycofana w dowolnym momencie). Dotyczy to użytkowników pełniących 

następujące role: 

• Dostawca, sprzedawca, klient, odsprzedawca, partner lub odwiedzający Stronę 

internetową: 

- Aby zaoferować spersonalizowane usługi Victaulic, użytkownik może, na przykład, 

otrzymać sugestie oparte na wcześniejszych wnioskach, aby umożliwić mu szybszą 

identyfikację odpowiednich produktów i usług;  

- W celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości marketingowych, informujących 

użytkownika o produktach i usługach Victaulic oraz wybranych partnerów, które 

zdaniem Victaulic mogą go zainteresować; 

- Aby umożliwić użytkownikowi pobranie oprogramowania lub treści Victaulic; 

- Aby dostarczyć użytkownikowi lub zezwolić wybranym stronom trzecim na 

dostarczenie użytkownikowi informacji o produktach lub usługach, które mogą go 

zainteresować;  

- Aby tworzyć profile graficzne dla naszych dostawców, sprzedawców lub partnerów;  

- W celu umożliwienia użytkownikowi udziału w konkursach i ankietach oraz 

korzystania z spersonalizowanych ofert promocyjnych. 

• Wyłącznie kandydaci składający podania o pracę: 

- Aby przeprowadzić ocenę kwalifikacji w odniesieniu do dostępnych stanowisk w 

Victaulic, w celu określenia odpowiednich dla użytkownika stanowisk, o które może 

się ubiegać, aby zapewnić użytkownikowi możliwości zatrudnienia na całym świecie, 

aby sprawdzić referencje i sprawdzić historię kandydata oraz podjąć decyzję o 

nawiązaniu stosunku pracy; 

- Aby zapewnić zwrot pewnych kosztów poniesionych w związku z ubieganiem się o 

stanowisko w Victaulic, na przykład kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną w 

obie strony; 

- Aby umożliwić kontakt i korespondencję z użytkownikiem w sprawie podań o pracę 

oraz w sytuacjach, gdy profil i preferencje użytkownika odpowiadają nieobsadzonym 



 

 

stanowiskom w oddziałach Victaulic znajdującym się na całym świecie, pod 

warunkiem, że profil użytkownika jest aktywny w Puli kandydatów. 

5.5 Victaulic będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach, o ile jest to zasadnie 

konieczne w uzasadnionych interesach biznesowych Victaulic, pod warunkiem, że interesy te 

nie są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw użytkownika, w 

przypadku gdy pełni on jedną z następujących ról: 

• Kandydat na stanowisko pracy, dostawca, sprzedawca, klient, odsprzedawca, partner 

lub osoba odwiedzająca Stronę internetową: 

- W celu monitorowania kontroli jakości i zapewnienia zgodności z wszelkimi 

obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, kodeksami i rozporządzeniami, na 

przykład w odpowiedzi na wniosek sądu lub organu regulacyjnego, jeżeli taka prośba 

jest składana zgodnie z prawem; 

- Do rozwiązywania wszelkich sporów;  

- W ramach działań Victaulic zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Stron 

internetowych i Puli kandydatów; 

- W celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa placówek Victaulic poprzez 

monitorowanie nagrań telewizji przemysłowej; 

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika i działalności Victaulic, 

zapobiegania oszustwom, złośliwym działaniom lub nadużyciom Stron oraz Puli 

kandydatów lub wykrywania takich działań, na przykład poprzez żądanie informacji 

weryfikacyjnych w celu zresetowania hasła do konta użytkownika (jeśli dotyczy);  

- Do zarządzania Stronami internetowymi i Pulą kandydatów oraz do wewnętrznej 

administracji biznesowej i działań, w tym do rozwiązywania problemów, analizy 

danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankiet; 

- Do tworzenia produktów lub usług, które mogą zaspokoić potrzeby użytkownika; 

- W celu opracowania i udoskonalenia produktów i usług Victaulic, na przykład poprzez 

przeglądanie wizyt w Puli kandydatów, na Stronach internetowych i różnych 

podstronach, analizy zapotrzebowania na określone produkty i usługi, przeglądu 

komentarzy użytkowników;  

- Do pomiaru wydajności inicjatyw marketingowych, reklam i stron internetowych 

obsługiwanych przez inną firmę w imieniu Victaulic. 

• Wyłącznie kandydaci na stanowiska pracy: 

- Do przekazywania danych kandydatów z Puli kandydatów do wewnętrznych 

systemów działów kadr w Victaulic w przypadku pomyślnego rozpatrzenia podania. 

 



 

 

5.6 Victaulic może gromadzić i przetwarzać dane kategorii specjalnych w następujących celach, 

aby dopełnić obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa, w przypadku, gdy dotyczy to: 

• Dostawców, sprzedawców, klientów, odsprzedawców lub partnerów: 

- W celu zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, 

regulacjami, kodeksami, wytycznymi i rozporządzeniami;  

- Do śledzenia incydentów związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy, które mogą 

wystąpić na terenie należącym do Victaulic lub w związku z produktami Victaulic. 

5.7 Victaulic może zbierać i przetwarzać dane kategorii specjalnych do następujących celów, 

wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą użytkownika (która może zostać wycofana w 

dowolnym momencie), jeśli dotyczy to: 

• Wyłącznie kandydatów na stanowiska pracy: 

-  Do monitorowania równych szans w Stanach Zjednoczonych w ramach obsługi Puli 

kandydatów. 

5.8 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Victaulic może przetwarzać dane osobowe 

kandydata w celu ochrony jego kluczowych interesów lub interesów innej osoby, na przykład 

w celu zmniejszenia lub zapobieżenia poważnemu zagrożeniu życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, a także zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 

5.9 Victaulic obsługuje sygnały typu „do not track” („DNT" – „Nie śledź”). Jeśli użytkownik posiada 

włączoną funkcję DNT w swojej przeglądarce internetowej, Victaulic nie będzie otrzymywać 

informacji związanych z przeglądarką od partnerów reklamowych w celu dostosowania reklam 

do indywidualnych potrzeb. 

5.10 W niektórych jurysdykcjach (np. w Indiach) dane finansowe są uważane za dane kategorii 

specjalnych i mogą być przetwarzane wyłącznie za wyraźną zgodą. Jeśli użytkownik odwiedza 

Stronę internetową z jednej z tych jurysdykcji, Victaulic będzie zawsze pytać o zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie tego typu danych. 

  



 

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że dane osobowe 

użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane lub uzasadnione przez prawo 

lub inny obowiązek prawny, lub przez określony czas, na który użytkownik wyraził zgodę (w 

stosownych przypadkach), lub przez okres, przez który byłoby to konieczne do wyżej 

wymienionych celów.  W zależności od kategorii danych osobowych opisanych w części 4 i o 

ile do realizacji danych celów nie jest wymagane dłuższe przechowywanie (np. gdy dane 

osobowe stanowią dowód w postępowaniu sądowym i są przechowywane do czasu 

zakończenia takiego postępowania), z reguły przechowujemy dane osobowe przez 

następujące okresy: 

Kategoria danych osobowych Okres przechowywania 

Elektroniczne dane identyfikujące Nie dłużej niż rok 

Dane kontaktowe Nie dłużej niż 10 lat 

Informacje dotyczące podania o pracę (w 
tym dotyczące danych szczególnej 
kategorii) 

Nie dłużej niż 5 lat 

Zdjęcia Nie dłużej niż rok 

Obrazy z monitoringu Nie dłużej niż 3 miesiące 

Dane finansowe Nie dłużej niż 10 lat 

Dane dotyczące incydentów związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy 

Nie dłużej niż 10 lat 

 
6.2 Po zakończeniu okresu przechowywania danych osobowych Victaulic zastosuje odpowiednie 

środki w celu usunięcia lub anonimizacji danych osobowych. Jeżeli Victaulic przechowuje 

papierowe kopie danych osobowych użytkownika tj. zapisy, wydruki lub dokumenty itp. 

zostaną one zniszczone.     



 

 

7. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI 

7.1 Victaulic nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie ujawnia, nie przekazuje ani nie przesyła danych 

osobowych stronom trzecim bez wcześniejszej zgody użytkownika (która może być wymagana 

na mocy obowiązującego prawa), za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Polityce.  

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane na następujące sposoby: 

• Partnerzy Victaulic. Siedziba firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Możemy 

uzyskać dostęp do danych osobowych lub dane osobowe mogą zostać przesłane nam na 

terenie Stanów Zjednoczonych lub zostać przesłane naszym partnerom, którzy znajdują 

się na całym świecie (siedziby partnerów podane są na Stronie internetowej), w celu 

przetwarzania, w tym określenia stanowisk, na które użytkownik może składać stosowne 

podania, z uwzględnieniem miejsc innych niż preferowana lokalizacja stanowiska 

wybranego przez użytkownika. Szczegółowe informacje o spółkach z grupy Victaulic 

można znaleźć tutaj: https://www.victaulic.com/find-location/. 

• Usługodawcy zewnętrzni. Victaulic może udostępniać usługodawcom i dostawcom dane 

osobowe, które zachowano w celu dostarczania kompletnych produktów, usług i 

rozwiązań dla klientów oraz zapewnienia wsparcia dla Victaulic w inicjatywach 

marketingowych i komunikacyjnych. Do takich usługodawców i dostawców należą na 

przykład dostawcy pomocy technicznej dla klientów i pomocy na żywo, dostawcy usług 

sieciowych i IT, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług poczty elektronicznej, 

zautomatyzowane procesory danych i spedytorzy. Kiedy Victaulic udostępnia dane 

osobowe użytkownika stronom trzecim uczestniczącym w przetwarzaniu danych w 

imieniu Victaulic, w tym podmiotom powiązanym, Victaulic zapewnia, że te strony trzecie 

są umownie zobowiązane do zagwarantowania takich samych poziomów ochrony 

prywatności i poufności, które są przestrzegane przez Victaulic podczas przetwarzania 

danych osobowych użytkownika. 

• Pula kandydatów. Na potrzeby obsługi Puli kandydatów Victaulic udostępnia dane 

osobowe niektórym stronom trzecim zatrudnionym w celu świadczenia określonych usług 

związanych z zatrudnieniem, takich jak usługi rekrutacyjne, kontrole przed zatrudnieniem 

oraz testy niezbędne do oceny CV, kwalifikacji i umiejętności przedstawionych w Puli 

kandydatów.         

• Partnerzy marketingowi. Okresowo Victaulic uczestniczy w inicjatywach marketingowych 

z udziałem innych firm, w tym stron internetowych obsługiwanych przez inną firmę w 

imieniu Victaulic. W ramach tych inicjatyw niektóre usługi Victaulic i komunikacja 

marketingowa mogą być dostarczane w tym samym czasie, co usługi i komunikacja 

marketingowa innych firm. Niektóre z tych usług i korespondencja oferują możliwość 

udostępniania danych osobowych zarówno Victaulic, jak i innym firmom uczestniczącym 

w tych inicjatywach. Użytkownik może, na przykład, otrzymywać informacje 

marketingowe od Victaulic i innych firm lub otrzymać możliwość zarejestrowania się 

online w celu uzyskania oprogramowania od wielu firm. Jeśli użytkownik zdecyduje się 

przekazać dane osobowe wyłącznie Victaulic, firma nie będzie udostępniać tych informacji 

https://www.victaulic.com/find-location/


 

 

innym firmom uczestniczącym w tej samej inicjatywie marketingowej. Jeżeli użytkownik 

zdecyduje się przekazać dane osobowe innym firmom, dane te będą przetwarzane 

zgodnie z polityką o ochronie prywatności tych firm, która może różnić się od polityk i 

praktyk Victaulic. 

• Strona trzecia zaangażowana w transakcję biznesową. Victaulic może udostępniać dane 

osobowe jednej lub kilku stronom trzecim w związku z lub w trakcie negocjacji 

dotyczących fuzji, finansowania, przejęcia, rozwiązania, przejścia lub postępowania 

obejmującego sprzedaż, przekazanie, zbycie lub ujawnienie całości lub części działalności 

lub aktywów Victaulic. W przypadku niewypłacalności, bankructwa lub upadłości takie 

dane osobowe mogą być również przekazywane jako majątek przedsiębiorstwa. W 

zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, użytkownik zostanie poinformowany o 

tym, czy jego dane osobowe zostały udostępnione w taki sposób.  Jeśli inna firma przejmie 

którąkolwiek z firm, spółek, lub aktywów Victaulic, firma przejmująca może nabyć dane 

osobowe użytkownika. W takim przypadku Victaulic poinformuje użytkownika o nowym 

administratorze odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w zakresie wymaganym 

przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo 

Victaulic nie gwarantuje, że jakikolwiek podmiot otrzymujący takie dane w związku z 

jednym z wymienionych rodzajów transakcji będzie przestrzegał wszystkich warunków 

niniejszej Polityki w następstwie takiej transakcji.  Praktyką Victaulic jest jednak 

zapewnienie rozsądnego poziomu ochrony danych osobowych w tego typu transakcjach. 

• Doradcy Victaulic. Victaulic może również udostępniać dane osobowe swoim audytorom, 

radcom prawnym i podobnym stronom trzecim w związku z korzystaniem z ich 

specjalistycznych usług, z zastrzeżeniem standardowych zobowiązań do zachowania 

poufności.   

• Egzekwowanie prawa. Victaulic może ujawnić dane osobowe władzom lub stronom 

trzecim w pewnych okolicznościach, gdy jest to wymagane na mocy prawa, np. w związku 

z podejrzewaną niezgodną z prawem działalnością w odniesieniu do naszych Stron 

internetowych, produktów lub usług, lub w celu udzielenia odpowiedzi na wezwanie 

sądowe, nakaz sądowy lub inne postępowanie prawne, lub jeżeli Victaulic uzna, że może 

to pomóc w śledztwach prowadzonych przez organy ścigania. Zgodnie z obowiązującym 

prawem Victaulic zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych organom 

ścigania lub innym urzędnikom państwowym, jeżeli Victaulic uzna to za konieczne lub 

stosowne.   

• Postępowanie prawne. Victaulic może udostępniać wszystkie rodzaje danych osobowych 

innym stronom, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Może 

to obejmować udostępnianie danych osobowych podmiotom rządowym lub stronom 

trzecim w odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe, inne procesy prawne lub jeżeli 

Victaulic uzna to za konieczne do egzekwowania własnych praw, do obrony przed 

roszczeniami prawnymi, które zostały wniesione przeciwko Victaulic, do obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami prawnymi, które według wyłącznego uznania Victaulic mogą 

zostać wniesione przeciwko firmie, w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapobiegania 



 

 

zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub innym złośliwym działaniom oraz do 

ochrony praw lub bezpieczeństwa osobistego pracowników Victaulic oraz stron trzecich. 

• Pozostałe strony trzecie. Victaulic może udostępniać dane osobowe innym stronom 

trzecim, które nie zostały opisane powyżej. W takim przypadku dane zostaną 

zagregowane lub zanonimizowane w taki sposób, że strona trzecia nie będzie w stanie ich 

powiązać z konkretnym użytkownikiem, jego komputerem lub urządzeniem. Agregacja 

oznacza łączenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający identyfikację 

poszczególnych osób. Anonimizacja oznacza usuwanie lub zmianę wybranych informacji, 

aby uniemożliwić ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnej osoby.   

7.2 Przekazywanie danych za granicę oraz przechowywanie 

• Jeśli użytkownik odwiedza Strony internetowe lub uzyskuje dostęp do produktów i usług 

Victaulic spoza Stanów Zjednoczonych, powinien być świadomy, że jego dane osobowe 

mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

znajdują się serwery oraz centralna baza danych Victaulic. Jeśli wymaga tego 

obowiązujące prawo, dane osobowe mogą być przechowywane lokalnie przed dalszym 

przekazaniem. 

• W przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Victaulic podejmie 

odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych 

użytkownika, jeżeli są one przekazywane za granicę, a w razie potrzeby Victaulic zwróci 

się do użytkownika o wyrażenie uprzedniej zgody. Takie środki mogą obejmować 

wykorzystanie umów o przekazywaniu danych i/lub oficjalnych mechanizmów 

przekazywania danych, takich jak zatwierdzone przez organ ds. ochrony danych klauzule 

umowne. Na przykład, jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym („EOG”), Victaulic może przechowywać jego dane osobowe, jak opisano w 

niniejszej Polityce, poza terenem EOG. W przypadku przekazania danych osobowych z 

EOG stronie trzeciej znajdującej się w kraju nieuznawanym przez Komisję Europejską lub 

inny właściwy organ za zapewniający odpowiedni poziom ochrony, Victaulic podejmie 

odpowiednie kroki, takie jak wdrożenie uznanych przez Komisję Europejską 

standardowych klauzul umownych w celu zabezpieczenia takich danych osobowych. 

• W przypadku odwiedzania Stron internetowych lub uzyskiwania dostępu do produktów i 

usług Victaulic, w szczególności z Korei, obowiązujące prawo o ochronie danych wymaga, 

aby Victaulic dostarczył użytkownikowi pewnych informacji dotyczących przekazywania 

takich danych, w tym nazwy odbiorcy, celu przekazywania i kategorii przekazywanych 

danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy wysłać wiadomość e-mail 

na adres privacy@victualic.com. 

  

mailto:privacy@victualic.com


 

 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

8.1 Ogólne prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawności w Puli kandydatów 

• Osoby posiadające profil w Puli kandydatów mogą korzystać, sprawdzać, zmieniać i 

aktualizować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, logując się do swojego 

profilu. Prawo dostępu, o którym mowa powyżej, nie uprawnia jednak do wglądu do 

wewnętrznych notatek sporządzonych przez upoważnionych pracowników Victaulic. 

• Jeśli użytkownik chce usunąć profil z Puli kandydatów, w tym celu musi zalogować się za 

pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, następnie wybrać opcję „Opcje mojego konta” 

na górze strony, a następnie wybrać opcję „Dezaktywuj”. Należy potwierdzić 

dezaktywację, jeżeli system o to poprosi. Dezaktywacja profilu spowoduje wycofanie 

wszystkich podań na wszystkie stanowiska w Victaulic oraz usunięcie profilu z Puli 

kandydatów. Jeśli użytkownik złożył podanie o pracę w Victaulic, jego dane osobowe 

mogą być przechowywane przez pewien czas w stanie „nieaktywnym”, zgodnie z 

wymogami obowiązującego prawa. W takim przypadku nie będą one natychmiast 

usunięte. 

8.2 Prawo do wycofania zgody na komunikację marketingową oraz na temat dostępnych 

stanowisk pracy 

Victaulic oferuje użytkownikowi możliwość wyboru preferencji dotyczących prywatności w 

odniesieniu do otrzymywanych wiadomości. Takie wiadomości obejmują biuletyny e-mail, 

aktualizacje oprogramowania itp., które użytkownik zamówił lub na które wyraził zgodę. 

Komunikacja ogólna dostarcza informacje na temat produktów, usług, wolnych stanowisk 

pracy na całym świecie w firmie Victaulic i/lub wsparcie. Może to obejmować nowe informacje 

o produktach, oferty specjalne lub zaproszenia do udziału w badaniach rynku. Użytkownik 

może zrezygnować z otrzymywania takiej korespondencji za pomocą jednej z poniższych 

metod: 

• Wybierając łącze w wiadomości e-mail z informacją „opt-out” („zrezygnuj z komunikacji”) 

lub „unsubscribe” („zrezygnuj z subskrypcji”) lub postępując zgodnie z instrukcjami 

dotyczącymi rezygnacji z komunikacji, które znajdują się w każdej wiadomości e-mail. 

• Aby zrezygnować z subskrypcji wiadomości dostarczanych na urządzenia mobilne, należy 

odpowiedzieć na wiadomość słowami „STOP” („WSTRZYMAJ”) lub „END” („ZAKOŃCZ”). 

• Kontaktując się z Victaulic pod adresem privacy@victaulic.com należy podać swoje imię i 

nazwisko, istotne informacje kontaktowe i konkretne istotne informacje na temat 

komunikacji Victaulic, której użytkownik nie chce otrzymywać. 

• Po zarejestrowaniu się w Puli kandydatów Victaulic może skontaktować z użytkownikiem, 

jeśli jego profil i preferencje odpowiadają ofercie pracy w Victaulic w dowolnym miejscu 

na całym świecie, pod warunkiem, że jego profil jest aktywny w Puli kandydatów. 

Użytkownik może również zdecydować się na otrzymywanie automatycznych wiadomości 
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e-mail dotyczących stanowisk w Victaulic na adres e-mail podany podczas rejestracji, z 

informacjami o stanowiskach, które mogą pasować do zarejestrowanego przez niego 

profilu. Aby wstrzymać otrzymywanie informacji o stanowiskach pracy, użytkownik może 

kliknąć łącze „unsubscribe” („zrezygnuj z subskrypcji”), który znajduje się na dole takich 

wiadomości e-mail. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania tych 

wiadomości e-mail (lub rozpocząć otrzymywanie, jeśli wcześniej się na to nie zdecydował), 

logując się do Puli kandydatów za pomocą nazwy użytkownika i hasła, wybierając opcję 

„Moje konto” na górze strony, a następnie edytując swoje preferencje w zakładce 

„Korespondencja”. 

Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania określonej korespondencji w ramach 

subskrypcji może mieć wpływ na usługi, na które zdecydował się użytkownik, w przypadku, 

gdy taka akceptacja jest niezbędna do świadczenia danej usługi przez Victaulic na rzecz 

użytkownika. 

8.3 Prawa osoby, której dotyczą dane 

W pewnych okolicznościach i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, na przykład, 

w przypadku mieszkańców UE, użytkownik może posiadać następujące prawa w odniesieniu 

do swoich danych osobowych: 

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik może posiadać prawo do 

zwrócenia się do Victaulic o potwierdzenie, czy Victaulic przetwarza jego dane osobowe i 

zażądać dostępu do wszelkich przechowywanych danych, jak również danych 

powiązanych, w tym informacji o celach przetwarzania danych osobowych, odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały przekazane, w miarę 

możliwości, okresu przechowywania danych osobowych, źródła danych osobowych oraz 

dostępności zautomatyzowanego procesu decyzyjnego. 

• Prawo do korekty swoich danych osobowych. Użytkownikowi może przysługiwać prawo 

do korekty wszelkich nieprawidłowych danych osobowych (bez zbędnej zwłoki), które 

Victaulic przechowuje na jego temat. W zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa, wszelkie wnioski o korektę zostaną przekazane każdemu odbiorcy danych 

osobowych użytkownika. 

• Prawo do usunięcia danych osobowych. Użytkownik może posiadać prawo do żądania 

usunięcia swoich danych osobowych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa, każde żądanie usunięcia danych osobowych zostanie przekazane 

każdemu odbiorcy danych osobowych użytkownika. 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownikowi może 

przysługiwać prawo do uniemożliwienia lub ograniczenia przetwarzania jego danych 

osobowych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, wszelkie 

wnioski o ograniczenia w przetwarzaniu danych będą przekazywane każdemu odbiorcy 

danych osobowych użytkownika. 



 

 

• Prawo do przekazania danych osobowych. Użytkownik może mieć prawo do żądania 

przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio stronom trzecim, jeżeli jest to 

technicznie możliwe. 

• Prawo do sprzeciwu.  Użytkownik może posiadać prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych, jeśli istnieją uzasadnione powody. 

• Prawo do wycofania zgody.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera 

się na zgodzie, użytkownik może posiadać prawo do cofnięcia tej zgody. W niektórych 

sytuacjach po wycofaniu zgody przez użytkownika na wykorzystanie jego danych 

osobowych, Victaulic może utracić możliwość kontynuowania świadczenia usług lub 

produktów na rzecz użytkownika. 

8.4 Prawa obowiązujące w poszczególnych krajach 

Oprócz praw opisanych powyżej, jeśli użytkownik mieszka w jednym z poniższych krajów, 

mogą przysługiwać mu następujące prawa:  

• Ukraina – użytkownik może posiadać prawo do dokonania zastrzeżeń. Wyrażając zgodę 

na przetwarzanie danych użytkownik może określić ograniczenia praw Victaulic do 

przetwarzania danych.  

• Brazylia – użytkownik może posiadać prawo zażądania informacji na temat konsekwencji 

nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych. 

8.5 Korzystanie z przysługujących praw 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, zadać pytanie, zgłosić komentarz lub skargę, 

wysłać wiadomość e-mail z załączoną kopią dowodu osobistego do naszego Zespołu ds. 

ochrony danych na privacy@victaulic.com, lub aby skorzystać z praw związanych z Pulą 

kandydatów, należy wysłać e-mail na adres privacy@victaulic.com lub zalogować się do profilu 

w Puli kandydatów (w stosownych przypadkach). Victaulic zastrzega sobie prawo do zażądania 

dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji tożsamości osoby składającej zapytanie. 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik może korzystać z powyższych 

praw osoby, której dane dotyczą, poprzez przedstawiciela prawnego lub osobę delegowaną, 

w którym to przypadku Victaulic sprawdzi, czy strona wnioskująca jest należycie 

upoważnionym przedstawicielem. Taki wniosek może zostać odrzucony, jeżeli istnieje 

uzasadniony do tego powód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8.6 Odpowiadanie na wnioski użytkowników 

Victaulic udzieli odpowiedzi na wnioski użytkowników bez zbędnej zwłoki i zgodnie z 

obowiązującym prawem.   
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8.7 Prawo do złożenia skargi 

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę w związku ze sposobem, w jaki Victaulic gromadzi, 

wykorzystuje, przechowuje i/lub przetwarza jego dane osobowe, użytkownikowi może 

przysługiwać prawo do złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w 

danym kraju. Na przykład, jeśli użytkownik jest mieszkańcem: 

• UE – użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do belgijskiego organu ochrony 

danych, który został wyznaczony do roli głównego organu nadzorczego Victaulic. Jeżeli 

użytkownik sobie tego życzy, może także złożyć skargę do organu nadzorczego państwa 

członkowskiego UE, w którym mieszka lub pracuje lub w którym miało miejsce 

domniemane naruszenie. 

• Australii – Victaulic zaleca kontakt z biurem australijskiego komisarza ds. informacji w celu 

uzyskania wskazówek dotyczących alternatywnych sposobów działania, które mogą 

dostępne dla użytkownika. Victaulic deklaruje pełną współpracę w przypadku, gdy 

użytkownik zdecyduje się na kontynuację tych działań. 

• Ukrainy – użytkownik może złożyć pozew do ukraińskiego sądu lub ukraińskiego rzecznika 

praw człowieka (Rzecznika Praw Obywatelskich). 

• Kolumbii – użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Kolumbijskiego Urzędu Ochrony 

Danych. 

8.8 Prawa dotyczące poufności – dotyczy wyłącznie mieszkańców Kalifornii (tzw. „Shine the 

Light”) 

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, klient kalifornijski, z którym Victaulic nawiązał stałą 

współpracę, ma prawo zażądać pewnych informacji dotyczących rodzajów danych 

osobowych, które Victaulic udostępnił stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego 

oraz tożsamości tych stron trzecich w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego. Wszystkie 

wnioski o takie informacje muszą być sporządzone na piśmie i przesłane do Victaulic na adres 

privacy@vicatulic.com. 

8.9 Kliknij tutaj, jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia. 
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9. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ 

9.1 Victaulic dokłada wszelkich starań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby dane 

osobowe użytkowników były dokładne, kompletne i aktualne oraz aby zapobiegać: (i) 

nieautoryzowanemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu lub modyfikacji 

danych osobowych użytkownika; oraz (ii) utracie, nadużywaniu lub zmianie danych 

osobowych użytkownika poprzez zastosowanie środków fizycznych, administracyjnych i 

technologicznych w celu ochrony przechowywanych danych osobowych, takich jak 

zastosowanie: 

• środków kontroli dostępu; 

• silnych haseł i danych logowania; 

• precyzyjnych norm konfiguracji; 

• szyfrowania; 

• zapór firewall oraz oprogramowania antywirusowego;  

• zaawansowanego oprogramowania zabezpieczającego. 

9.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne treści, takie jak treści zamieszczane 

przez niego na Stronach, w usługach lub w Puli kandydatów, a także za konsekwencje 

przesłania i/lub opublikowania tych treści. Victaulic nie ponosi odpowiedzialności wobec 

użytkownika ani żadnej strony trzeciej za zawartość lub dokładność jakiejkolwiek treści 

użytkownika zamieszczonej przez niego lub innego użytkownika Stron lub usług. Victaulic 

wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z treścią użytkownika w możliwie 

najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

9.3 Po przekazaniu danych osobowych do Puli kandydatów przechowywanych w Victaulic, 

wyłącznie poniższe osoby są upoważnione do dostępu do danych osobowych użytkownika do 

celów określonych w niniejszej Polityce prywatności: 

• Upoważniony personel pracujący przy rekrutacji w działach kadr Victaulic;  

• Centra usług wspólnych Victaulic, które koordynują rekrutację w regionach, w których 

działa Victaulic;  

• Autoryzowani dostawcy, z którymi Victaulic zawiera umowy na przetwarzanie danych 

osobowych w swoim imieniu; 

• Osoby zaangażowane w indywidualny proces rekrutacji w firmach Victaulic. 
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