POLITYKA PRYWATNOŚCI
Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie Użytkownikom Serwisów Internetowych zasad
gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, które to procesy powstają w przypadkach
korzystania z Serwisów Internetowych grupy Park – M.
Niniejszy dokument oraz zobowiązania w nim zawarte mają za zadanie zapewnić Użytkowników
o przestrzeganiu w grupie Park – M zasad ochrony danych osobowych ustanowionych z mocy
przepisów 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 (dalej: RODO)

Definicje:
Grupa Park – M – podmioty współadministrujące danymi osobowymi określone szczegółowo w treści
Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych
Serwisy Internetowe – zarządzane przez podmioty z grupy Park – M witryny internetowe
funkcjonujące pod adresami: www.park-m.pl, www.bkwuslugi.pl, www.pm-projekt-architekci.pl oraz
profile w internetowych platformach społecznościowych: www.facebook.com/parkmgroup,
www.instagram.com/parkmgroup,
https://plus.google.com/+ParkmPlgroup,
https://pl.pinterest.com/parkmgroup/, www.facebook.com/centrumogrodniczeparkm/
Użytkownicy – osoby fizyczne przeglądające treści zamieszczane przez Park – M w Serwisach
Internetowych, a także dokonujące interakcji z Park – M w sposób elektroniczny, przewidziany
środkami technicznymi Serwisów Internetowych
I.

II.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w Serwisach Internetowych
1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów Internetowych zbierane są przez grupę Park
– M w następujących celach:
a) Prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracownicze w grupie Park – M – o
zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie szeroko
mówi dokument „Informacja dla Kandydatów o Przetwarzaniu Ich Danych
Osobowych w Grupie Park – M” dostępny tutaj (link)
b) Prezentowania Grupy Park – M, kształtowania oraz ulepszania jej oferty w ślad za
zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi – co traktujemy jako nasz
prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c) Marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym
udział w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d) Kontaktu z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na uprzednio zadane
przez nich pytania, za pośrednictwem dedykowanych do kontaktu adresów poczty
elektronicznej lub poprzez użycie formularzy kontaktowych – co jest niezbędne do
wykonania umowy, to na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
W ślad za korzystaniem z Serwisów Internetowych mogą być gromadzone i przetwarzane
dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osoby fizycznej, jak też z innych źródeł, w
postaci narzędzi analitycznych służących monitorowaniu Serwisów Internetowych.

III.

IV.

W realizacji celów określonych zapisami niniejszej Polityki Prywatności korzystamy
z procesów zautomatyzowanej analizy danych ukierunkowanych na ocenę niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej (profilowanie). Procesy te nie prowadzą jednak do
podejmowania na ich podstawie rozstrzygnięć wywołujących skutki prawne dla osób
odwiedzających nasze witryny internetowe. Zebrane w ten sposób informacje
przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy również te dane na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów
informatycznych oraz zarządzania nimi, a także w celach analitycznych i statystycznych –
co traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Jak konkretnie wyglądają procesy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w
przypadkach określonych niniejszą Polityką Prywatności:
1. W zakresie działalności naszych witryn internetowych dane osobowe przetwarzane są,
w tym profilowane, przede wszystkim w celu ulepszania i dopasowywania sposobu,
w jaki prezentujemy Grupę Park – M w ramach możliwości technicznych, jakie dają
narzędzia do projektowania i zarządzania stronami internetowymi. Dane
przetwarzamy również w celu dopasowania własnej oferty handlowej do preferencji
użytkownika, poprze profilowanie. Umożliwiamy również za pomocą naszych witryn
internetowych kontakt w formie elektronicznej poprzez adres poczty elektronicznej
e-mail oraz formularz kontaktowy, co wymaga podania danych osobowych w zakresie
adresu poczty elektronicznej lub/i imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
2. W zakresie działalności naszych profili społecznościowych (Facebook, Instagram,
Pinterest, Google +) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia
tychże profili, prezentowania i promowania oferty Grupy Park – M, informowania o
wydarzeniach związanych z działalnością Grupy Park - M, a także
w celu prowadzenia, za pomocą udostępnianych w tychże Serwisach Internetowych
komunikatorów, korespondencji z Użytkownikami przesyłającymi zapytania lub
komentarze. Zachęcamy do odwiedzania naszych profili w mediach
społecznościowych poprzez umieszczanie stosownych łączy interaktywnych na stronie
www.park-m.pl. Zakres działalności pozostałych naszych profili społecznościowych
związany jest bezpośrednio z rekrutacją na wolne stanowiska pracownicze i w związku
z tym określona go „Informacja dla Kandydatów o Przetwarzaniu Ich Danych
Osobowych w Grupie Park – M”.
3. Oferujemy Użytkownikom korzystanie z usługi bezpłatnego Newsletter’a, co wymaga
podania przez Użytkownika jego danych osobowych w minimalnym zakresie, w postaci
adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Odmowa udzielenia tej informacji,
lub też późniejsze wycofanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych jest
równoznaczne z uniemożliwieniem korzystania z usługi bezpłatnego Newsletter’a.
W ramach korzystania z usługi bezpłatnego Newsletter’a mogą być kierowane do
Użytkowników treści marketingowe, to na podstawie przetwarzania i profilowania ich
danych osobowych.
4. W Serwisach Internetowych stosowana jest technologia plików cookie’s. Są
to informacje zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, które serwery
mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,
przeglądarka może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub
tożsamych z cookie’s. Informacje dotyczące cookie’s mają zastosowanie również do
innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisów Internetowych.
Cookie’s zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego
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pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookie’s:
a) O charakterze niezbędnym, zapewniające możliwości korzystania z
funkcjonalności witryny internetowej
b) Służące zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego
c) Umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z danej witryny
internetowej
d) Podtrzymujące sesję Użytkownika po zalogowaniu się do określonych
funkcjonalności danej witryny internetowej
5. Pliki cookie’s mogą być wykorzystywane do dostosowywania zawartości witryn
internetowych do preferencji Użytkownika, a także do tworzenia statystyk w zakresie
korzystania z danej witryny internetowej.
6. Użytkownicy mogą dowolnie zmieniać ustawienia przeglądarki internetowej w
zakresie dopuszczalności przechowywania plików cookie’s, jednak powinni pamiętać,
że ustawienia domyślne przeglądarki mogą zawierać zgodę na przechowywanie plików
cookie’s. Wyłączenie dopuszczalności przechowywania plików cookie’s może
spowodować utrudnienia lub też całkowicie uniemożliwić dostęp do niektórych
funkcjonalności danej witryny internetowej.
Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w sposób szczegółowy
w dokumencie pn. „Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych” i
mają pełne zastosowanie do tych danych osobowych, które mogą być gromadzone i
przetwarzane w sposób opisany niniejszą Polityką Prywatności.
W zakresie przyjętych zasad ochrony danych osobowych przysługują Użytkownikom
następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii, żądania ich
poprawienia oraz ich usunięcia – jeśli w Twojej ocenie brak jest podstaw do ich
przetwarzania
b) Prawo do ograniczania przetwarzania – możesz zgłosić żądanie, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, lub przetwarzali je
w uzgodniony z Tobą sposób
c) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – możesz w dowolnej chwili
odwołać wcześniej udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
d) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania swoich danych osobowy ch w celach marketingowych, wówczas
zaprzestaniemy takiego przetwarzania, nadto możesz wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania danych w zakresie Naszych prawnie uzasadnionych interesów, innych
niż marketingowe, jednakże wówczas obowiązany jesteś wykazać swoją szczególną
sytuację uzasadniającą w Twojej ocenie zaprzestanie przetwarzania przez Nas Twoich
danych. Pamiętaj jednak, że może zdarzyć się sytuacja, iż będziemy w stanie wykazać
nadrzędność podstaw przetwarzania Twoich danych wobec Twoich praw, w
szczególności przetwarzanych w celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji
przysługujących
nam
roszczeń,
jak
również
w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku
e) Prawo przeniesienia danych osobowych – możesz zażądać od Nas, abyśmy w
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu, przekazali Ci
zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe, nadto możesz od Nas zażądać, abyśmy
te dane przekazali bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie podmiotu trzeciego
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Prawo skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane
osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo do
złożenia w tym zakresie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Grupa Park – M dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych gromadzonych i przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności,
w szczególności:
a) Stosuje nowoczesne urządzenia IT, takie jak: komputery, routery, faxy, kopiarki,
skanery, smartfony, tablety lub inne, na bieżąco podlegające modernizacji i wymianie
na nowe egzemplarze
b) Stosuje nowoczesne i na bieżąco aktualizowane oprogramowanie służące
zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych i eliminacji
bądź też minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
zgromadzonych na Serwisach Internetowych
c) Podejmuje na bieżąco analizę ryzyka w zakresie możliwych naruszeń zasad
bezpiecznego i autoryzowanego dostępu do danych osobowych, to w celu
zapewnienia, iż do gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych będą mieć
dostęp jedynie przeszkolone i uprawnione osoby, działające wyłącznie z imienia Grupy
Park – M i w granicach wydanego im polecenia. Cele te dotyczą również
podwykonawców Grupy Park – M
Wszelkie pytania w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych
prosimy kierować do Koordynatora Danych Osobowych Grupy Park – M: tel. 18-449-00-00
wew. 209, e-mail: koordynatorodo@park-m.pl
Wszelkie zagadnienia dotyczące stosowanych w Grupie Park – M zasad ochrony danych
osobowych, jakie nie zostały ujęte w niniejszej Polityce Prywatności, odnaleźć można
w dokumencie pn. „Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych” .

