Privacy Policy
1. Introduction
This Privacy Policy applies to Ergo Technology & Services S.A. website (ets-career.com).
Ergo Technology & Services S.A. is committed to protecting the privacy of users visiting its websites. We are
particularly committed to protecting your personal data and to this end we apply appropriate organisational and
technical measures that prevent third parties from intruding on your privacy.
For the purpose of this Privacy Policy, the websites hosted on our domain are hereinafter referred to as the
“Website”, while the data terminal equipment you use to enter the Website (e.g. the PC, mobile phone, or tablet)
is referred to as the “Device” or the “DTE”.

2. Controller
The Controller of the Website users’ personal data is Ergo Technology & Services S.A. with its registered office
in Sopot at the following address: ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot (the “Controller”).

3. Data collection
In accordance with practices used by most websites, we store the HTTP queries received by our server. This
means that we know the public IP addresses from which users browse the content of our Websites.
The browsed resources are identified by their URLs, which means that we also process the following:
•
•
•
•
•
•

the date and time the query is received;
information about the sent and received data packages (HTTP status codes, response size and query
address);
a referrer link (the URL of the website previously visited by the user) — if our Website was entered via
an external link;
information about your web browser;
information about your operating system (name and version); and
information about HTTP or HTTPS transaction errors.

The above-listed data are not linked to any particular persons navigating through our Websites.
Our Websites do not automatically collect any data, except for the information included in Cookies.
Occasionally—to maintain maximum service quality—we analyse log files to identify the most visited websites,
user web browsers, errors in website structure, etc.
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To use our Website features, you may be asked (at the time of relevant on-line form completion) to enter the
following data:
•
•
•
•

your full name;
your e-mail address;
your phone number; and
the text of the message.

The provision of the above-listed data is voluntary, but failure to do so may impede your use of the relevant
Website features that require access thereto.
Information concerning the processing of personal data provided by using the forms available on the Website in
accordance with the requirements of Article 13 of the GDPR will always be placed directly next to the relevant
form.

4. Data usage
We may use the data collected via the Website for the following purposes:
•
•
•
•

to enable the use of the Website, particularly to make it possible for users to join the Employee
Recommendation Scheme, take part in the recruitment process, or to enrol in the events we organise;
to respond to queries submitted through dedicated forms;
to generate statistics that help in Website content administration and management. These summary
statistics contain no data that can be used to identify Website visitors;
as supporting material for Website administration and optimisation; and
to identify cases of unauthorised use of our services, to establish liability and exercise claims.

We can commission subcontractors to process your personal data on our behalf, solely for the purpose and to
the extent specified by us. We may transfer your personal data to such entities the moment you complete and
submit a dedicated form, or at any later time in the period in which we retain your data concerning the Website
use.

5. Cookies
We use cookies.
Cookies are small text files stored on your Device by the websites you visit. These files contain various
information that is necessary to ensure proper website operation (e.g. the name of the website that generated
them, the expiry date, and a unique code).

Cookies are not used to obtain any information
about users or to track their website navigation. Our cookies do not store any data you provide as website users
that could be used for your identification.
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We use the collected cookies to:
•
•

•
•
•
•
•

make Website navigation easier;
customize the Website and application content to match user preferences and to provide optimal user
experience (e.g. cookies can be used to identify the user’s device and to display the version of the
website adapted to their unique needs);
produce statistics that can help us to understand users’ navigation
through our websites and in our applications, which allows us to improve their structure and content;
maintain the session in the user’s web browser;
display targeted advertisements based on the user’s interests and location, with the option to block
repeated advertisements;
conduct surveys — specifically, to avoid repeated surveys being displayed to the same user and to
display surveys in a way consistent with user interests.

Our Websites use the following types of cookies:
•
•

session cookies — temporary files stored on the user’s DTE (web browser) until they log out, leave the
website and application, or close their web browser;
persistent cookies — stored on the user’s device for the time configured in cookie settings or until
deleted by the user;

To ensure efficient, correct and secure operation of our websites, we use the following types of cookies:
•
•
•
•

performance cookies — used to collect information on site and application usage;
functionality cookies — used to “remember” the user’s website preferences and to personalize user
interface, e.g. based on selected language or region, font size, website look and feel, or application;
advertising cookies — used to serve advertising content that better matches user behaviour and
interests;
statistics cookies — used to collect statistics on website and application usage.

As regards performance cookies, we use Google Analytics — a website statistics preparation service provided
by Google. The Website usage information generated by a cookie is transferred and stored by Google on U.S.
servers. They are used to store information that does not allow user identification. Google may also send
information to third parties if applicable laws so require or if they process this information on Google’s behalf.
Our Websites also use Google Tag Manager. We use this tool to manage website tags through interfaces. The
use of Google Tag Manager does not involve storing cookies or collecting personal data. The tool enables the
operation of different tags, which in certain circumstances can collect data, but it does not use such data.
The use of our Website also allows third party cookies to be stored on your device; these are cookies created by
the entities with which we cooperate, namely analytical service providers, advertisers, and application
developers. Each supplier has their own cookie rules laid down in their Privacy Policy.
You can manage cookies in your web browser by e.g.:
•
•
•
•
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enabling cookies, which allows all website features to be used;
managing cookies for individual websites you select;
defining the rules for different cookies, e.g. enabling persistent cookies and treating them as
session cookies (which means that they will be deleted once you close the web browser); or
selectively blocking or deleting individual cookies.

To learn how to configure and manage cookies in popular web browsers, please visit the websites of their
developers, such as: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, or the “Wszystko o ciasteczkach”
[All about Cookies] tab.

You can delete cookies stored on your device at any time in your web browser or operating system’s settings.
However, please be advised that deleting, blocking or restricting cookies might impede use of the Website or
even prevent you from enjoying some of its features.

6. Links to other sites
On our Website you may find links (buttons) to services offered by other companies, e.g. the e-Recruiter system
allowing applications for a specific post, social media add-ons (Facebook, Instagram, or LinkedIn). We assume
no liability for the Privacy Policies of these websites. For security reasons, we advise you to read a given
website’s Privacy Policy the moment you are redirected to it, or—where no such policy is available—to contact
the website administrator to obtain more information in that regard. This Privacy Policy applies to our Website
only.

7. Amendments
We may, from time to time, amend this Privacy Policy by publishing its latest version on our Website.

8. Contact
Should you have any questions or comments concerning this Privacy Policy, please contact the Data Protection
Officer by e-mail or by post at:
•
•
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Roger Kołomłocki - e-mail address: dpo.ets@ergo.com
address: ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot

Polityka Prywatności
1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej Ergo Technology & Services S.A (ets-career.com)
Ergo Technology & Services S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności, jako
Użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. W szczególności dbamy o ochronę Państwa danych
osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w
Państwa prywatność, przez osoby trzecie.
Strony internetowe w naszej domenie, na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, będziemy nazywali
„Serwisem”, zaś urządzenia końcowe, z których łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, telefon
czy tablet, będziemy określali mianem „Urządzenie” lub „Urządzenie końcowe”.

2. Administrator
Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Ergo Technology & Services S.A. z
siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot (dalej: Administrator).

3. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści publikowane
na naszych Serwisach.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym, dodatkowo
następujące informacje:
•
•
•
•
•
•

przetwarzamy

data i czas nadejścia zapytania,
informacje dotyczące wysłanych i pobranych pakietów danych (kod odpowiedzi serwera, wielkość
odpowiedzi i adres zapytania),
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy wejście
na nasz Serwis nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
informacje o Państwa przeglądarce internetowej,
informację o systemie operacyjnym (nazwa i wersja),
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https.

Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze Serwisy.
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Nasze Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w
plikach Cookies. Okazjonalnie, dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu
określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki są przez Użytkowników stosowane, czy
struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Korzystając z funkcjonalności naszych Serwisów, w ramach wykorzystania dostępnych formularzy, mogą
Państwo zostać poproszeni o podanie takich danych jak:
•
•
•
•

imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
treść wiadomości kontaktowej

Podanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie
z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podanych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie
formularzy zgodne z wymogami art. 13 RODO będą każdorazowo zamieszczone bezpośrednio przy właściwym
formularzu.

4. Wykorzystywanie danych
Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane mogą być przez nas wykorzystywane w następujących celach:
•

•
•

•
•

umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności przystąpienia do Programu Rekomendacji
Pracowników, wzięcia udziału w procesie rekrutacji, czy zapisania na wydarzenia przez nas
organizowane,
udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem dedykowanych formularzy,
generowania statystyk stanowiących pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią Serwisu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby
odwiedzające Serwis,
jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem i poprawy jego działania,
wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalania odpowiedzialności oraz
dochodzenia roszczeń.

Przy przetwarzaniu Państwa danych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu,
którzy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonym przez nas celu oraz zakresie. Przekazanie Państwa
danych tym podmiotom może nastąpić w momencie podania przez Państwa tych danych w czasie wypełniania
dedykowanych formularzy, a także później, przez czas który przechowujemy Państwa dane dotyczące
korzystania z Serwisu.

5. Pliki Cookies
Wykorzystujemy pliki cookies.
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Cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa Urządzeniu przez serwisy internetowe
które odwiedzacie. W plikach tych zawarte są różnego rodzaju informacje, które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania serwisu, na przykład nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu
ani śledzenia ich nawigacji. Nasze pliki cookies nie przechowują żadnych danych zebranych od Państwa, jako
Użytkowników, pozwalających na ich identyfikację.
Zebrane przez nas pliki Cookies, natomiast wykorzystujemy w celu:
•
•

•
•
•
•

•

ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,
dostosowywania zawartości strony internetowej Serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
z serwisów i aplikacji publikowanych na naszych stronach internetowych, co umożliwia doskonalenie
ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji przez przeglądarkę internetową Użytkownika,
prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika, jego miejsce
zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) z możliwością wyłączenia wielokrotnego
prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy,
realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu
Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkowników.

W ramach Serwisów wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
•

•

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Urządzeniu końcowym (przeglądarce internetowej)
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia
przeglądarki internetowej,
stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ustawieniach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Aby zapewnić poprawne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie naszych stron internetowych stosujemy
następujące typy plików cookies:
•
•

•
•
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wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
aplikacji przez Użytkowników,
funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień oraz
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego
pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, aplikacji i itp.
reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do
ich zachowań oraz zainteresowań,
statystyczne - służące do prowadzenia statystyk obejmujących korzystanie ze stron internetowych oraz
aplikacji.

W ramach wydajnościowych plików Cookie korzystamy z Google Analytics - usługi tworzenia statystyk stron
internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z
Serwisu jest przekazywana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Służą one
do przechowywania informacji, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Google również może przesyłać
informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty
zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.
Dodatkowo nasze Serwisy wykorzystują narzędzie Google Tag Manager. Narzędzie to stosowane jest przez nas
do zarządzania tagami (znacznikami) stron internetowych za pośrednictwem interfejsów. Stosowanie Google
Tag Manager nie jest związanie z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie
to umożliwia natomiast działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane,
natomiast Google Tag Manager tych danych nie wykorzystuje.
Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies
pochodzące od innych podmiotów, które z nami współpracują (zewnętrzne pliki Cookies), w szczególności od
partnerów świadczących usługi analityczne, reklamodawców, czy twórców aplikacji. Każdy z dostawców określa
swoje zasady korzystania z plików Cookie w swojej polityce prywatności.
Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej na Państwa Urządzeniu mają Państwo możliwość
samodzielnego zarządzanie plikami Cookie. m.in:
•
•
•
•

akceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez
strony internetowe,
zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa stron
internetowych,
określenie zasad postępowania z różnymi typami plików cookies, np.: akceptowania plików stałych i
traktowania ich jako sesyjnych (usuwania po zamknięciu przeglądarki internetowej),
selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych mogą Państwo
znaleźć na stronach ich twórców, m.in.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, oraz na stronie
Wszystko o ciasteczkach.
W każdej chwili mogą Państwo usunąć umieszczone pliki Cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce
Internetowej lub w systemie operacyjnym Państwa Urządzenia. Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie
lub ograniczenie umieszczania plików Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet
może uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

6. Odnośniki do innych stron
W ramach naszych Serwisów mogą zostać zamieszczone linki (przyciski) kierujące do usług innych firm m.in.:
systemu e-Recruiter pozwalającego na złożenie aplikacji na konkretne stanowisko, wtyczki do portali
społecznościowych (Facebook, Instagram czy Linkedin). Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby po
przejściu na inne strony internetowe, każdy z Użytkowników zapoznał się z polityką prywatności tam ustaloną, a
w przypadku jej braku o skontaktowanie się z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji w tym
zakresie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszych Serwisów.

7. Zmiany
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Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, poprzez opublikowanie jej nowej wersji w
Serwisie.

8. Kontakt
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące naszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować na adres Inspektora
Ochrony Danych mailem lub listownie:
•
•
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Roger Kołomłocki - e-mail: dpo.ets@ergo.com
adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot

