Absolvent.pl zwraca ogromną uwagę na kwestie prywatności Użytkowników korzystających z
codeeurope.pl. Chcemy aby każdy z Użytkowników czuł się komfortowo korzystając z naszych
usług, jednocześnie w pełni wykorzystując możliwości płynące z bycia Użytkownikiem.
Absolvent.pl dba o bezpieczeństwo wszystkich danych zgromadzonych na codeeurope.pl. Dane
są chronione oraz zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem oraz wykorzystaniem przez
osoby trzecie.

Dane wymagane podczas rejestracji:
Aby zarejestrować się na codeeurope.pl należy skorzystać z formularza rejestracyjnego na
codeeurope.pl oraz wyrazić zgodę na udostępnienie wybranych informacji: podstawowe
informacje (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje profilowe itp.).

Dane publiczne:
Dane kontaktowe Użytkownika nie są informacjami publicznie dostępnymi.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych:
Absolvent.pl przetwarza dane eksploatacyjne takie jak: oznaczenie identyfikujące zakończenie
sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik,
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu, oraz zakresie korzystania z codeeurope.pl. Dane te są
przetwarzane w celu zapewnienia jak najsprawniejszego funkcjonowania serwisu oraz do celów
statystycznych.

Absolvent.pl korzysta z cookies aby dostarczać Użytkownikom treści najlepiej dostosowane do
ich preferencji oraz do celów statystycznych. Wyłączenie cookies w przeglądarce może
spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z codeeurope.pl.

Linki do stron zewnętrznych:
Wybrani Użytkownicy Absolvent.pl mają możliwość umieszczać na codeeurope.pl linki do
zewnętrznych stron www. Absolvent.pl nie jest odpowiedzialny za strony www, w szczególności
ich treści i zasady przetwarzania danych osobowych, których nie jest właścicielem.

Wiadomości wysyłane do Użytkownika:
Absolvent.pl może wysyłać do Użytkowników wiadomości na ich adres email lub numer
telefonu. Absolvent.pl ma także prawo wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym o ile
Użytkownik wyraził taką zgodę.

Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Absolvent.pl jest
Absolvent.pl Sp. z o.o. (ul. Grochowska 306/308, 03840 Warszawa), numer NIP 5213636204,
REGON 221198577, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104.
Absolvent.pl przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.).
Absolvent.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych
potencjalnym pracodawcom  administratorem danych osobowych Użytkownika jest potencjalny
pracodawca, który staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

Przechowywanie i ochrona informacji:
Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Absolvent.pl są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:
Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia
danych umieszczonych w swoim profilu na codeeurope.pl. Absolvent.pl może odmówić
usunięcia niektórych danych tylko w celu uniemożliwienia ponownej rejestracji osobom, których
konto zostało usunięte z codeeurope.pl ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu.. Podstawą
prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Absolvent.pl ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na
podstawie przepisów prawa organów państwowych. Absolvent.pl nie udostępnia danych
Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.

Kontakt z Absolvent.pl:
Wszyscy Użytkownicy codeeurope.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Absolvent.pl
pod adresem mailowym: kontakt@codeeurope.pl

