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Polityka prywatności 
 
1. Ochrona danych 
Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Przetwarzamy 
Twoje dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z 
niniejszą deklaracją o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej 
strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie 
internetowej gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-
mail), odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, chyba że jest to absolutnie 
konieczne do technicznego funkcjonowania strony. 

 
2. Osoba odpowiedzialna 
Za przetwarzanie Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej odpowiada 
teampool personal service gmbh, Hauptstraße 16a, 5201 Seekirchen, 
office@teampool.com, +43 50 530-9900. 
 
teampool personal service gmbh 
Mgr Wolfgang Struber 
Hauptstraße 16a5201 Seekirchen 
Tel.: +43 50 530-9913 
E-mail: w.struber@teampool.com 

 
3. Hosting 
Do obsługi naszej witryny internetowej korzystamy z usług zewnętrznego hosta. 
 
Host Europe 
Dane osobowe dotyczące połączeń przetwarzamy za pomocą naszego podmiotu 
przetwarzającego zamówienia Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Kolonia, 
Niemcy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i awarii przez okres maksymalnie 7 
dni. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 
ust. 1 RODO (techniczne środki bezpieczeństwa). 

 
4. Czcionki internetowe 
Do wyświetlania czcionek w naszej witrynie internetowej używamy czcionek 
internetowych. 
 
Google Fonts 
Przetwarzamy dane o połączeniach i dane przeglądarki jako współadministratorzy wraz 
z Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celu 
dostarczenia czcionek wymaganych przez przeglądarkę internetową do wyświetlania 
strony internetowej przez okres wymagany do wybrania i przesłania czcionek. 
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Podstawą prawną przetwarzania danych jest bezwzględna techniczna konieczność 
przetwarzania danych zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w 
celu udostępnienia strony internetowej, o którą użytkownik wyraźnie poprosił. 
Jeśli dalsze niezależne przetwarzanie danych odbywa się przez Google Fonts, odpowiada 
za to wyłącznie Google Fonts. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności i w FAQ 
Google Fonts. 
 
Usługi mapowe 
Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty dostawców usług mapowych w formie 
osadzenia iFrame. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na 
stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji map. 
 
Google Maps 
Przetwarzamy dane o połączeniu i dane przeglądarki jako współadministratorzy wraz z 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celu 
wyświetlania interaktywnej mapy przez czas jej wyświetlania. 
 
W ten sposób umożliwiamy Mapom Google umieszczanie plików cookie na komputerze 
użytkownika oraz obliczanie identyfikatora użytkownika w celu jego jednoznacznej 
identyfikacji w sieci reklamowej Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO. Jeśli Mapy Google dokonują dalszego niezależnego przetwarzania danych, w 
szczególności w ramach sieci reklamowej Google, odpowiedzialność za to ponosi 
wyłącznie serwis Mapy Google. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce 
prywatności Map Google. 

 
5. Usługi audio i wideo 
Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty usług wideo i audio w formie osadzenia 
iFrame. Dzięki temu możemy wyświetlać treści multimedialne bezpośrednio na stronie 
internetowej. 
 
YouTube 
Jako współadministratorzy danych wraz z Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Irlandia, przetwarzamy dane dotyczące połączenia i dane dotyczące 
przeglądarki w celu odtwarzania filmów przez czas ich odtwarzania. W ten sposób 
umożliwiamy YouTube’owi umieszczanie plików cookie na komputerze użytkownika oraz 
obliczanie identyfikatora użytkownika w celu jego jednoznacznej identyfikacji w ramach 
sieci reklamowej obsługiwanej przez YouTube/Google. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 
6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli YouTube/Google prowadzi dalsze niezależne przetwarzanie 
danych, w szczególności w ramach sieci reklamowej YouTube/Google, to 
YouTube/Google ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube/Google. 
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6. Formularz kontaktowy 
Można się z nami bezpośrednio skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na 
naszej stronie internetowej. Po wysłaniu formularza kontaktowego wprowadzone przez 
Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny w celu obsługi 
Twojego zapytania na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie poprzez wysłanie 
formularza zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO do momentu jej odwołania. 
Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Jedyną 
konsekwencją niepodania tych danych jest niezłożenie wniosku i niemożność jego 
rozpatrzenia. 

 
7. Formularz zgłoszeniowy 
Oferujemy możliwość złożenia wniosku online na naszej stronie internetowej. Twoje 
dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez 
administratora ochrony danych w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia na podstawie 
Twojej zgody udzielonej poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO do momentu jej odwołania. 
 
Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Jedyną 
konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Dane 
kandydatów nie będą przekazywane osobom trzecim. 

 
8. Social Plug-Ins 
Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski umożliwiające udostępnianie lub 
ocenianie zawartości strony na portalach społecznościowych. 
 
ShareThis 
Jako wspólny administrator danych z ShareThis, Inc., 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo 
Alto, California 94304, USA, przetwarzamy dane dotyczące połączenia i dane 
przeglądarki w celu udostępniania lub oceniania stron na czas aktywacji wtyczki na danej 
stronie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazywanie danych do 
USA odbywa się na podstawie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją adekwatności 
C(2016) 4176 Komisji Europejskiej („EU-US Privacy Shield”) oraz certyfikacją Oracle w 
amerykańskim Departamencie Handlu. Jeśli ShareThis prowadzi dalsze niezależne 
przetwarzanie danych, w szczególności w ramach sieci reklamowej ShareThis, to 
ShareThis jest jedyną odpowiedzialną stroną. Szczegółowe informacje można znaleźć w 
polityce prywatności ShareThis. 
 
Facebook 
Przetwarzamy dane dotyczące połączenia i dane przeglądarki jako współadministratorzy 
wraz z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irlandia, w celu udostępniania lub oceniania stron na czas aktywacji wtyczki na danej 
stronie.  
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Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli Facebook dokonuje 
dalszego niezależnego przetwarzania danych, w szczególności w ramach sieci 
reklamowej Facebooka, to ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. 
 
Instagram 
Przetwarzamy dane dotyczące połączenia i dane przeglądarki jako współadministratorzy 
wraz z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irlandia, w celu udostępniania lub oceniania stron na czas aktywacji wtyczki na danej 
stronie.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli Facebook dokonuje 
dalszego niezależnego przetwarzania danych, w szczególności w ramach sieci 
reklamowej Facebooka, to ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. 
 
Xing 
Jako wspólny administrator danych z New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, 
Niemcy, przetwarzamy dane dotyczące połączenia i dane przeglądarki w celu 
udostępniania lub oceniania stron na czas aktywacji wtyczki na danej stronie.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 
Jeśli Xing dokonuje dalszego niezależnego przetwarzania danych, w szczególności w 
ramach sieci reklamowej Xing, to Xing jest za to jedyną odpowiedzialną stroną. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Xing. 
 
LinkedIn 
Jako współadministratorzy danych wraz z następującymi dostawcami przetwarzamy 
dane dotyczące połączenia i dane przeglądarki w celu udostępniania lub oceniania stron 
na czas aktywacji wtyczki na danej stronie. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Jeśli dalsze niezależne przetwarzanie danych jest prowadzone przez dostawcę, to 
dostawca ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. 

 
9. Usługi analityczne 
W naszej witrynie internetowej korzystamy z usług analitycznych w celu analizowania 
sposobu korzystania z naszej witryny, poprawiania błędów i dalszego rozwoju treści. 
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Google Analytics 
Przetwarzamy dane połączeń i dane przeglądarki u naszego procesora Google, Google 
LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu analizy korzystania z 
naszej strony internetowej, poprawiania błędów i dalszego rozwoju treści do momentu 
odwołania.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika 
zgodnie z § 96 ust. 3 TKG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazywanie danych do 
USA odbywa się na podstawie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją adekwatności 
C(2016) 4176 Komisji Europejskiej („EU-US Privacy Shield”) oraz certyfikacją Google w 
amerykańskim Departamencie Handlu. 
 
Hotjar 
Ta strona internetowa korzysta z Hotjar, kompleksowego narzędzia do analizy i 
informacji zwrotnej firmy Limited (Level 2, Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, 
St Julian’s STJ 1000, Malta), która ujawnia zachowania i opinie osób odwiedzających 
stronę internetową. 
 
Narzędzie to jest wykorzystywane do oceny i analizy informacji zwrotnych od 
użytkowników (takich jak kliknięcia, ruchy myszy, wysokość przewijania itp.) w celu 
poprawy funkcjonalności i użyteczności naszej strony internetowej oraz zwiększenia jej 
wartości i ułatwienia korzystania z niej. Poprzez kod śledzenia i plik cookie informacje o 
wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej są przekazywane do Hotjar i 
przechowywane. 
 
Następujące informacje mogą być gromadzone za pomocą „kodu śledzenia” przez 
urządzenie końcowe i przeglądarkę użytkownika: 
 

• Adres IP urządzenia końcowego użytkownika (jest on gromadzony i 
przechowywany w formacie anonimowym). 

• Rozmiar ekranu urządzenia końcowego 
• Typ terminala (indywidualne identyfikatory terminala) i informacje o przeglądarce 
• Lokalizacja geograficzna (tylko kraj) 
• Preferowany język podczas przeglądania witryny. 

 
Za pomocą „kodu śledzenia” mogą być gromadzone następujące dane dziennika: 

• Domena odsyłająca 
• Odwiedzane strony 
• Lokalizacja geograficzna (tylko kraj) 
• Preferowany język podczas przeglądania witryny 
• Data i godzina wejścia na strony witryny 

 
Hotjar używa plików cookie do gromadzenia informacji nieosobowych, w tym 
standardowych danych dziennika internetowego oraz informacji o wzorcach zachowań 
użytkownika podczas odwiedzania stron naszej witryny. Informacje na temat polityki 
prywatności firmy Hotjar można znaleźć tutaj: www.hotjar.com/privacy. 
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10. Prawo do sprzeciwu 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego 
interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Jeśli nie zaistnieją 
ważne, uzasadnione powody do przetwarzania danych z naszej strony, przetwarzanie 
danych osobowych zostanie wstrzymane na podstawie tej podstawy prawnej. Ponadto 
użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą 
już przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wniesienia sprzeciwu. 

 
11. Prawo do odwołania 
Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej mu zgody w dowolnym momencie. W 
przypadku zgody udzielonej w formie pisemnej, odwołanie może nastąpić wyłącznie w 
formie pisemnej; w przypadku zgody na otrzymywanie reklam elektronicznych można 
tego dokonać również poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, jeśli ma to 
zastosowanie. W takim przypadku przetwarzanie danych zostanie wstrzymane, chyba że 
istnieje inna podstawa prawna. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem 
danych przetwarzanych do momentu odwołania. 

 
12. Prawa osób, których dane dotyczą 
Użytkownik ma prawo do informacji, poprawiania, usuwania i ograniczania 
przetwarzania danych osobowych. Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 
osobowych jest Twoja zgoda lub zawarta z Tobą umowa, przysługuje Ci również prawo 
do przenoszenia danych. 
 
Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 
Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do 
momentu odwołania. 
 
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą 
już przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. 
 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane 
kontaktowe Austriackiego Urzędu Ochrony Danych są następujące: Austriacki Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, Barichgasse 40-42, A-1030 Wiedeń. 
 


