
Polityka Prywatności 

 

Szanowni Użytkownicy! 

Witamy na stronie www.compsoft.pl, której właścicielem jest COMP Soft Sp. z o.o. 

 W trosce o Państwa prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą 
Politykę prywatności, która ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów 
gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych podanych w trakcie korzystania z 
naszego serwisu. 

 Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z 
usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. 

 

Kto jest Administratorem Państwa Danych?  

Administratorem Państwa danych jest COMP Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000038165, NIP: 
817-18-29-703, REGON: 830470507 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?  

W celu zapewnienia kontroli przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z 
prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Anna Ostrowska. W 
celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość e-mail na 
adres: IOD@compsoft.pl  

Jakie dane są przetwarzane za pomocą naszej strony?  

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z 
serwisu www.compsoft.pl. Można je podzielić na następujące kategorie:   

 podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe  
 dane przesłane w celach rekrutacyjnych  
 elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne  
 dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii,  

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane? 

Podane przez Państwa dane, są przez nas przetwarzane w następujących celach: 

 odpowiedzi na zapytania, które Państwo do nas skierowali poprzez formularz 
kontaktowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

 rozpatrzenie wysłanej przez Państwa informacji rekrutacyjnej w celach zatrudnienia w 
obecnie przeprowadzanych rekrutacjach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  

 przechowywanie informacji rekrutacyjnych w celu wykorzystania w przyszłych 
rekrutacjach, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie działanie (podstawa prawna z art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO); 



 wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym 
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?  

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń 
zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania 
danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych. 

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe? 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 

 w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub bo momentu uznania 
przez Administratora, iż działania podjęte na postawie zgody zostały wykonanie 

 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 
administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, 

 w celach wynikających z przepisów prawa w zakresie i przez czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami. 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), 
przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 prawo żądania sprostowania danych 
 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim 

jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 prawo sprzeciwu  

Jeżeli Państwa  dane są przetwarzane na podstawie zgody: 



 prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami poprzez przesłanie na 
adres: IOD@compsoft.pl lub COMP Soft sp. z o.o. ul Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec 
stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację 
oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. 

Czy na postawie podanych danych dokonujemy profilowania?  

Nie używamy profilowania w serwisie internetowym COMP Soft, żadne z rozszerzeń 
systemowych nie wykorzystuje funkcjonalności profilowania. 

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?  

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom. Spółka COMP Soft samodzielnie 
administruje zarówno serwerem strony internetowej jak i samym serwisem internetowym. W 
związku z tym Państwa dane nie są również przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy.  

Pliki cookies  

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer. 

Wykorzystujemy pliki cookies tylko na poziomie sesji użytkownika. Ciasteczka są użyte do 
dostosowania rozdzielczości ekranu do urządzenia z którego przeglądany jest serwis, oraz do 
zwiększenia wydajności odczytu już odwiedzonej strony. 

Informujemy iż korzystanie z plików cookies przez nasz serwis można w każdym momencie 
zmienić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zablokowanie możliwości zapisywania plików 
cookies może jednak spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. 
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie 
plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. 

 


