P O L I T YKA PR YWA TN OŚ CI STR ON Y I NT ER NE TOWEJ
WW W . IMAGINE - N AT IO N . PL

Niniejsza Polityka prywatności udostępniana na naszej stronie internetowej ma na celu wyjaśnienie
w przystępny i zrozumiały sposób jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz
wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.if-nation.pl oraz
kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie
internetowej. Polityka określa również sposoby realizacji Twoich praw w związku z ich
przetwarzaniem, a ponadto określa sposoby ochrony Twojej prywatności.
Imagine Nation Sp. z o.o. dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych osób
odwiedzających naszą stronę internetową www.imagine-nation.pl oraz kontaktujących się ze
Spółką, zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów zabezpieczeń oraz zapewnienia
przejrzystości procesów przetwarzania danych osobowych dokonywanych przez Spółkę,
zgodnie z wymogami 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
(„RODO”).

A D MI NI S TRA T OR DA NY CH OSO B OW YC H

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu
strony internetowej oraz w związku z prowadzoną komunikacją przy użyciu formularzy
kontaktowych, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Imagine Nation
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-905) przy ul. Francuskiej 37 wpisana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego,

KRS:

0000368978,

REGON:

14264431600000, NIP: 5213584051.

I NS PE KT OR O CH RO N Y D AN YCH
Z Inspektorem Ochrony Danych w Imagine Nation możesz skontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z Twoimi danymi osobowymi pisząc na adres mailowy: info@if-nation.pl

R O DZA J E DAN Y CH O SO B OWY CH GRO M A DZ ON YC H
PRZ EZ STR ON Ę I NT ER N ET O W Ą W W W . I MAGINE - NA T I ON . PL

W celu skorzystania ze strony internetowej www.if-nation.pl nie musisz podawać jakichkolwiek
danych osobowych. Jedyne informacje, które są zbierane w sposób automatyczny, to dane zawarte
w plikach Cookies. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania, a także możliwości
wyłączenia w ustawieniach Twojej przeglądarki obsługi plików Cookies, znajdują się w Polityce
plików Cookies dostępnej tutaj.
Za pośrednictwem strony internetowej lub w związku z prowadzoną komunikacją mogą być
gromadzone tylko takie dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie. Niektóre
funkcjonalności strony mogą wymagać podania przez Ciebie dodatkowych informacji, takich jak np.:
imię, nazwisko, adres e-mail.

C EL , P OD ST AWA P R A W NA I CZ AS PRZ E T W A R ZAN IA

Dane

przetwarzane

za

pośrednictwem

strony

internetowej

www.imagine-nation.pl

przetwarzane są w następujących celach:
a. identyfikacji nadawcy, udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy i skontaktowania
się z Tobą w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego dostępnego na
naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
dobrowolnie wyrażonej zgody;
b. identyfikacji nadawcy oraz realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez
Imagine Nation w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego
dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kariera”. W zakresie wskazanym w
przepisach prawa pracy Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

RODO (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), natomiast w
pozostałym zakresie, w tym w stosunku do danych kontaktowych, a także wszystkich
danych, gdy zatrudnienie ma mieć miejsce w oparciu o umowę cywilnoprawną, na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która zostaje wyrażona poprzez wyraźne
działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym i ich wysłaniu do Imagine Nation;

c.

identyfikacji nadawcy oraz umożliwienia Twojego udziału w przyszłych procesach
rekrutacji prowadzonych przez Imagine Nation odbywających się w okresie 9 miesięcy od
przesłania przez Ciebie zgłoszenia rekrutacyjnego w przypadku skorzystania przez
Ciebie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce
„Kariera” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie, odrębnie wyrażonej zgody;

d. marketingowych w związku z oferowanymi przez naszą Spółkę usługami, nowymi
rozwiązaniami oraz projektami, których możesz stać się częścią na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO, czyli wyłącznie, gdy wyraziłeś chęć i zgodę na otrzymywanie treści
marketingowych;
e. realizacji usługi Newslettera oraz komunikacji związanej z informowaniem Cię o
wydarzeniach, projektach, inicjatywach i innych ogłoszeniach związanych z naszą bieżącą
działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody na subskrypcję
Newslettera;
f.

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, który w tym wypadku polega na umożliwieniu dochodzenia i obrony
przed roszczeniami.

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnych kategorii (art. 9 ust.
1 RODO) konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a
RODO) poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w treści zgłoszenia rekrutacyjnego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do identyfikacji tożsamości osoby komunikującej
się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, korzystającej z formularza zapisu do
Newslettera czy też zwracającej się o przesłanie treści marketingowych oraz odpowiedzi na
przesłane zapytania lub żądania. Jedynie podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie
wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji.
Żadne informacje mające charakter marketingowy lub mające charakter oferty nie będą
przesyłane użytkownikom strony internetowej www.imagine-nation.pl bez ich uprzedniej i
wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju treści.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W sytuacji powstania
wzajemnych roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń jakie
mogą powstać w związku z prowadzeniem z Tobą komunikacji. Dane przetwarzane w związku z
prowadzeniem procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do prowadzenia

procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane odpowiednio dłużej, jeżeli wyrazisz zgodę na
przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji organizowanych przez Imagine Nation w
ciągu 9 miesięcy od przesłania przez Ciebie zgłoszenia rekrutacyjnego.

U D OS TĘ PN IA NI E DA NY CH OSO B OW YC H

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej www.imagine-nation.pl
mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Imagine Nation realizuje powyższe cele
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:
a. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Spółki Imagine
Nation oraz naszej strony internetowej;
b. podmiotom współpracującym ze Spółką Imagine Nation w związku ze świadczeniem przez
nas usług;
c.

organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień;

d. podmiotom należącym do grupy IF Nation Group Sp. z o.o.
Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę Imagine Nation do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

B E Z PI EC ZE ŃS T W O D A NY CH OSO B O WY CH

Imagine Nation dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane osobowe były należycie zabezpieczone
przed ich utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem lub udostępnieniem.

P RAW A PO D MI OTÓ W D AN YC H

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Imagine Nation, przysługują
następujące prawa:
a.

prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo

do

sprostowania

danych

nieprawidłowych,

w

tym

do

uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
c.

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania;

e.

prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego
administratora;

f.

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym momencie możesz

skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając

odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: info@if-nation.pl
lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Spółki. Każde zgłoszenie rozpatrywane
jest indywidualnie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zgłoszenie powinno zawierać Twoje dane
teleadresowe, abyśmy mogli przed rozpoznaniem żądania ustalić i w razie konieczności potwierdzić
Twoją tożsamość. Imagine Nation dokłada wszelkiej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób,
które zgłaszają żądania realizacji praw, mogących mieć nieodwracalny skutek w stosunku do
przetwarzanych danych osobowych.
Jeśli uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych zostały naruszone zasady
ochrony danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia
roszczeń przed sądem powszechnym.

P RZ E T W A R Z AN I E DA NY CH N A PO DS TAW I E ZG OD Y

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że masz prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona.

Z M IAN A PO L I T YKI P RYW AT N OŚC I

Imagine Nation zastrzega sobie prawo do aktualizacji zapisów zawartych w niniejszej Polityce prywatności
w sytuacji zmiany sposobów przetwarzania danych osobowych lub w przypadku zmian w
obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Polityki zostaną niezwłocznie
opublikowane na stronie internetowej www.imagine-nation.pl .

K ON TAK T Z A DM IN I S TRA TO R E M

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych możesz to zrobić:
a.

pisząc do nas na adres e-mail: info@if-nation.pl,

b.

pisząc do nas na adres Imagine Nation Sp. z o.o., ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa lub

c.

dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 88 00 430.

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką,
ochroną Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Imagine Nation, jak również w przypadku
jakichkolwiek problemów lub sugestii co do działania naszej strony internetowej.

