Polityka prywatności serwisu Talentrace.pl
I.

Postanowienia ogólne

1.

Serwis dostępny pod adresem http://talentrace.pl („Serwis”) udostępniany i
prowadzony jest przez Absolvent.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306 lok. 308, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000447104, NIP: 5213636204, kapitał zakładowy 237.180,00 PLN
(„Organizator”).

2.

W celu realizacji swojej funkcjonalności Serwis pozyskuje od użytkownika oraz
zachowuje je poprzez:
a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych w Serwisie informacje;
b. przekazywanie do przeglądarki internetowej oraz zapisywanie w urządzeniach
końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

II.

Informacje przekazywane za pomocą formularzy.

1.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika zgodnie z
regulaminem konkursu Talent Race dostępnym za pośrednictwem adresu: [http://
talentrace.pl/regulamin.pdf] („Regulamin”);

2.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP)

3.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych prowadzony
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu w
rozumieniu Regulaminu w tym rejestracji uczestników oraz procesu
reklamacyjnego.

III. Informacja o plikach cookies.
1.

Serwis przesyła pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania z Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz
dane przechowywane w celu polepszenia działalności Serwisu.

2.

Pliki cookies przesyłane są celem analizy zachowań użytkowników w Serwisie lub
weryfikacji wypełnień formularzy, na temat źródła odwiedzin lub odwiedzanych
podstron Serwisu. Dane mogą być również przetwarzane w celu określania profilu
użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.

Dane są zbierane anonimowo.

4.

Użytkownik, korzystając z Serwisu oraz wyrażając zgodę na przesyłanie plików
cookies wyraża zgodę na przetwarzanie danych uzyskiwanych za pomocą tych
plików oraz akceptuje fakt, że pliki te mogą świadczyć o obecności w Serwisie.

5.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, operator serwisu
Faceebok lub operator serwisu Google Analytics.

6.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies o różnym okresie obowiązywania.
Maksymalny okres obowiązywania wynosi 2 lata.

7.

Pliki cookies mogą być przechowywane przez okres, o którym mowa w ust. 6
powyżej lub przez okres dłuższy, w zależności od oprogramowania urządzenia
końcowego.

8.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.

9.

Ograniczenia w akceptowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów, w szczególności Google: https://www.google.com/
intl/pl/policies/privacy/ oraz Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/
explanation.

11.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

IV.

Udostępnienie danych.

1.

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem Association
of Business Service Leaders in Poland, Rondo ONZ 1 (II p.), 00-124 Warszawa oraz
wyżej wskazanych podmiotów działających we współpracy z Organizatorem.

2.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.

3.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za
zgodą tej osoby.

4.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.

