Polityka prywatności
1. Administratorem danych w aplikacji Projober (zwanej dalej „Aplikacją”), w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Spółka Projober s.a. z
siedzibą w Żórawinie przy ul. Wrocławskiej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym, przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000662824, kapitał zakładowy 100.000 PLN, NIP 8961559126.
2. Rejestrując Konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.
U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm]. Dane osobowe, jakie Użytkownik przekazuje
Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji przetwarzane są w celu realizacji
Umowy w zakresie Usług (w tym do rozpatrywania reklamacji), a także w celach
marketingowych.
3. Podanie danych osobowych w Aplikacji w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże ze
względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych,
może oznaczać brak możliwości lub ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji,
modyfikacji, a także do żądania ich usunięcia.
5. Administrator zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez
Użytkowników z Aplikacji, w tym wpisywane przez Użytkowników w wyszukiwarkę ofert
pracy, fraz i kryteriów wybieranych z filtrów, adresów IP, lokalizacji i wersji przeglądarki
itp. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzania funkcjonalności, sprawniejszego
rozwiązywania zgłaszanych problemów oraz dla celów statystycznych.
6. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub
powierzanych przez Użytkowników, poprzez zastosowanie systemu szyfrowanych danych
SSL podczas rejestracji i logowania do Aplikacji.
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w
szczególności w postaci ofert pracy. Ofert edukacyjnych, profili pracodawców i
pracowników. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na
serwisach nie będących własnością Spółki, do kórych linki mogą znajdować się w ww.
treściach.
8. Aplikacja posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Użytkownika przez serwer Aplikacji i dostarczają danych statystycznych o
aktywności Użytkownika. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies może wpłynąć na
utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji.

