Polityka Prywatności
Data wejścia w życie 01-03-2020

Jeśli jesteś gościem witryny Talento - https://usetalento.com lub klientem usługi Talento, z wyjątkiem
przypadków wyraźnie określonych poniżej, do korzystania z takiej witryny lub usługi ma zastosowanie niniejsza
Polityka prywatności.
W Talento szanujemy prawa do prywatności naszych użytkowników i uznajemy znaczenie ochrony danych
osobowych, które gromadzimy na temat Użytkowników. Nasza Polityka prywatności ma na celu pomoc w
zrozumieniu, jakie informacje zbieramy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy. Niniejsza Polityka
prywatności dotyczy naszych stron internetowych i usług.
Stosowane w niniejszej Polityce prywatności określenia „Talento”, „nas” i „my” odnoszą się do nas i ich
podmiotów powiązanych. „Strony internetowe” oznaczają strony internetowe Talento (w tym między innymi
usetalento.com, app.usetalento.com oraz wszelkie kolejne adresy URL, wersje mobilne lub zlokalizowane oraz
powiązane domeny i poddomeny), a „Serwisy” oznaczają interfejs użytkownika, aplikacje i usługi Talento , w
każdym przypadku w dowolnym formacie, który może być oferowany teraz lub w przyszłości. Witryny i serwisy
internetowe określane są łącznie jako „Oferowane Usługi”.

Gromadzone Dane
Dane rejestracyjne i kontaktowe
Zbieramy informacje o Użytkowniku w momencie, gdy (a) zarejestruje się, aby korzystać z Serwisów i (b) w inny
sposób przekaże nam dane kontaktowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub Oferowanych
Usług. Podane przez Użytkownika informacje mogą obejmować nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres email, dane firmy lub numer telefonu.
Informacje o płatności
Podczas zakupu dostępu do Serwisów zbieramy również informacje o transakcji, które mogą obejmować dane
karty kredytowej, adres rozliczeniowy i adres pocztowy oraz inne informacje związane z płatnościami
(„Informacje o płatności”). W rozdziale 4 opisujemy, w jaki sposób Informacje o płatności mogą być
gromadzone i przetwarzane.
Informacje techniczne, dotyczące użytkowania i lokalizacji
Automatycznie zbieramy informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Serwisów, takie jak adres IP, z którego
uzyskuje dostęp do Oferowanych Usług, datę i godzinę, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i
komputerze lub urządzeniu, przeglądane strony i klikane elementy. Możemy również gromadzić informacje o
lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji automatycznie dostarczane przez komputer lub urządzenie. Używamy
plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia niektórych z tych informacji. Aby uzyskać więcej
informacji, należy zapoznać się z Polityką cookie dla Hubspot.
Platformy stron trzecich
Możemy gromadzić informacje, gdy Użytkownik wyświetla nasze reklamy i inne treści w witrynach lub
platformach stron trzecich, takich jak portale społecznościowe. Dane te mogą obejmować informacje takie jak
„Polubienia”, informacje profilowe zebrane z serwisów społecznościowych lub fakt, że przeglądałeś lub
wchodziłeś w interakcję z naszymi treściami.

Pozostałe dane
Możemy zbierać od Użytkownika inne informacje, które nie zostały tu specjalnie wymienione. Możemy
wykorzystywać wszelkie takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub w inny sposób
zaakceptowane przez Użytkownika.

Jak wykorzystujemy gromadzone dane
Możemy wykorzystać gromadzone dane w następujący sposób:
●

●
●
●

●

●

●

By zapewnić, utrzymywać i ulepszać Oferowane Usługi oraz nasze inne produkty i usługi, w tym
obsługiwać niektóre funkcje i funkcje Oferowane Usługi (na przykład poprzez zapamiętywanie danych,
aby nie było konieczne ponowne wprowadzanie ich podczas tej lub następnych wizyt);
By przetwarzać zapytania i w inny sposób zapewniać obsługę klienta;
W celu przetwarzania płatności, udostępniamy i wykorzystujemy Informacje o płatności, jak opisano w
Rozdziale 4 (Informacje o płatności);
W celu kontrolowania nieuprawnionego użycia lub nadużywania Oferowanych Usług toraz naszych
innych produktów i usług, lub w inny sposób wykrywaj, badaj lub zapobiegaj działaniom, które mogą
naruszać nasze zasady lub być nielegalne;
W celu analizy trendów, administrowania lub optymalizacji Oferowanych Usług, monitorowania
wykorzystania lub wzorców ruchu (w tym śledzić ruchy użytkowników w obrębie Oferowanych Usług) i
gromadzić informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników jako całości;
W celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym wysyłania biuletynów, promocji i ofert specjalnych lub
informacji o nowych produktach i usługach. Opcje rezygnacji z materiałów promocyjnych są opisane w
Rozdziale 6 (Twoja kontrola i wybory);
W sposób opisany w momencie odbioru lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Udostępnianie informacji osobom trzecim
Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim,
z wyjątkiem następujących ograniczonych okoliczności:
●
●

●

●

Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom dominującym, spółkom zależnym i
stowarzyszonym;
Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, aby umożliwić
takim podmiotom świadczenie usług, które pomagają nam w naszej działalności biznesowej, co może
obejmować np. pomoc w marketingu, reklamę naszych ofert produktów / usług lub zapewnianie,
utrzymywanie i ulepszanie funkcji i funkcjonalności Oferowanych Usług. Przykładowo, możemy
udostępniać dane osobowe naszym dostawcom usług w celu bezpośredniego wysyłania w drodze email naszych biuletynów lub powiadomień o naszych ofertach produktów / usług;
Możemy udostępniać dane osobowe, gdy w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że dostęp,
wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie takich informacji jest uzasadnione w celu (a) spełnienia
wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, prawnych lub wykonalnych
wniosków rządowych, (b) egzekwowania Umowy z klientem, w tym dochodzenia roszczeń w sprawie
potencjalnych naruszeń, lub (c) ochrony przed bezpośrednią szkodą dla naszych praw, własności lub
bezpieczeństwa, lub naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami
prawnymi;
Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim (w tym naszym usługodawcom i podmiotom
rządowym) w celu wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów
związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi;

●
●
●

Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy wspólnie z nami oferują
usługę, na przykład podczas prowadzenia wzajemnej promocji;
Możemy udostępniać dane o płatności Użytkownika w celu przetworzenia płatności, zgodnie z opisem
w Rozdziale 4 (dane o płatności);
Możemy udostępniać i / lub przekazywać dane osobowe w momencie, kiedy staniemy się podmiotem
fuzji, przejęcia, upadłości lub jakiejkolwiek formy sprzedaży części lub całości naszych aktywów;

Możemy również udostępniać informacje zbiorcze lub anonimowe podmiotom trzecim do innych celów. Takie
informacje nie identyfikują Użytkownika indywidualnie, ale mogą obejmować wykorzystanie, przeglądanie i
informacje techniczne, takie jak rodzaje Oferowanych Usług, z których zwykle korzystają nasi klienci i
użytkownicy, konfiguracja ich komputerów oraz wskaźniki wydajności związane z korzystaniem z Oferowanych
Usług, które zebraliśmy za pośrednictwem naszych technologia. W przypadku, gdy, zgodnie z obowiązującym
prawem jesteśmy zobowiązani do traktowania takich danych jako danych osobowych, ujawnimy je tylko w
sposób opisany powyżej. W przeciwnym razie możemy ujawnić takie dane z dowolnej przyczyny.

Informacje o płatności
W momencie dokonania zakupu w ramach Oferowanych Usług, wszelkie dane o karcie kredytowej, które
Użytkownik podaje w ramach Danych o płatności, są gromadzone i przetwarzane bezpośrednio przez nasz
procesor płatności Stripe za pośrednictwem usługi Stripe Checkout. Nigdy nie otrzymujemy ani nie
przechowujemy pełnych danych o karcie kredytowej. Stripe zobowiązuje się do przestrzegania standardu
branżowego standardu bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS) i stosowania standardowych
standardów bezpieczeństwa. Stripe może korzystać z Informacji o płatności zgodnie z własną Polityką
prywatności tutaj: https://stripe.com/us/checkout/legal

Kontrola i wybory Użytkownika
Rezygnacja
Możemy zapewnić ci możliwość „rezygnacji” z wykorzystywania twoich danych osobowych do określonych
celów w momencie żądania takich danych. Jeśli Użytkownik odmówi wykorzystania danych osobowych do
danych celów, możemy nie być w stanie zapewnić mu niektórych funkcji Oferty.
Opcje komunikacji
Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać naszego biuletynu i komunikatów promocyjnych, może zrezygnować
z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich komunikatach lub w Oferowanych
Usługach. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z niektórych komunikatów związanych z usługami może być
niemożliwa.
Blokowanie plików cookie
Użytkownik może usunąć lub zablokować niektóre pliki cookie przy użyciu ustawień w przeglądarce, jednakże
Oferowane Usługi mogą wówczas przestać działać w sposób poprawny. Aby uzyskać więcej informacji, należy
zapoznać się z Polityką cookie dla Intercom.
Jak reagujemy na opcję "nieśledzenia"
Przeglądarka internetowa Użytkownika może mieć ustawienie „nie śledź”, które po włączeniu powoduje, że
przeglądarka wysyła plik nagłówka „nie śledź HTTP” lub „sygnał” do każdej odwiedzanej witryny. Obecnie
elementy Oferowanych Usług nie reagują na ten rodzaj sygnału.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizacja
Przy korzystaniu z Oferowanych Usług przez Użytkownika podejmujemy starania w dobrej wierze, aby
zapewnić mu dostęp do jego danych osobowych na żądanie i albo zapewnić mu możliwość poprawienia tych
danych, jeśli są one niedokładne, lub do usunięcia takich danych na żądanie, jeśli nie jest inaczej wymagane
przez prawo lub w uzasadnionych celach biznesowych. Użytkownik może uzyskać dostęp, przeglądać,
poprawiać, aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy
skontaktować się się z nami pod adresem hello@usetalento.com, podając swoje imię i nazwisko oraz informacje
wymagane do uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia, lub jeśli użytkownik korzysta z Serwisu,
zalogować się na konto, przejść do profilu Użytkownika i wprowadzić pożądane zmiany. Możemy odmówić
przetwarzania żądań, które są nadmiernie powtarzalne lub systematyczne, wymagają nieproporcjonalnego
wysiłku technicznego (na przykład żądania dotyczące informacji znajdujących się na taśmach zapasowych),
zagrażają prywatności innych osób, byłyby niezwykle niepraktyczne lub do których dostęp nie jest wymagany
w inny sposób. Dostęp do danych i ich poprawianie jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których wiąże
się to z nieproporcjonalnym nakładem pracy i środków.
Należy pamiętać, iż w przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu lub przerwania przez nas dostępu do
Serwisu zgodnie z Umową z klientem, użytkownik może utracić możliwość dostępu do jego danych lub ich
aktualizacji.
Możemy przechowywać dane Użytkownika o ile to konieczne dla wsparcia Oferowanych Usług, przestrzegania
naszych zobowiązań prawnych lub rozwiązywania sporów. Należy pamiętać, że publikowane przez
Użytkownika treści mogą pozostać w Oferowanych Usługach, nawet jeśli przestanie on z niej korzystać lub gdy
przerwiemy Użytkownikowi dostęp do Oferowanych Usług.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli
wprowadzimy zmiany, opublikujemy je i wskażemy na tej stronie datę wejścia w życie nowej Polityki
Prywatności. W przypadku istotnych zmian Polityce Prywatności, Użytkownik zostanie powiadomiony emailem lub poprzez powiadomienie w ramach Oferowanych Usług.

Dzieci poniżej 13 roku życia
Oferta nie jest przeznaczona do użytku przez osoby w wieku poniżej 13 lat. Jeśli użytkownik ma mniej niż 13
lat, nie może próbować zarejestrować się w Oferowanych Usługach ani wysyłać nam żadnych informacji o
sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. W przypadku potwierdzenia przez
nas, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, dane te
niezwłocznie usuniemy. Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka poniżej 13 roku życia i uważasz,
że możemy mieć jakiekolwiek informacje od takiego dziecka lub o nim, należy skontaktować się z nami pod
adresem e-mail lub adresem pocztowym podanym na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Utrzymujemy szereg odpowiednich
technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Dostęp do
danych osobowych Użytkowników ograniczony jest do pracowników, którzy naszym zdaniem powinni mieć do

nich dostęp, aby dostarczać Użytkownikom produkty lub usługi lub wykonywać swoje zadania. Ponadto
wdrożyliśmy rozsądne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne mające na celu ochronę danych
osobowych o Użytkownikach. Po wprowadzeniu poufnych informacji (takich jak hasło) informacje te szyfrujemy
w momencie przesłania przy użyciu standardowej w branży technologii szyfrowania Transport Layer Security
(TLS). Żadna metoda transmisji przez Internet, elektroniczna pamięć masowa ani inne metody bezpieczeństwa
nie są w stu procentach bezpieczne. Dlatego, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
Użytkowników, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

