
Polityka prywatności
English version below.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i chronimy
Twoją prywatność, świetnie trafiłeś! Poniżej znajdziesz Politykę Prywatności (dalej jako
„Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

1. Co oznaczają pojęcia użyte w Polityce Prywatności?

a. Hello HR / Administrator - Just Join IT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472F, 80-309
Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, NIP:
5842781957, REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości
44.550,00 zł;

b. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z
jednej lub kilku usług czy funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

c. RODO  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d. Dane osobowe  – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”).

e. Konto - odpowiednio Panel Pracodawcy - zbiór zasobów i funkcjonalności
utworzonych dla Pracodawcy służących do zarządzania usługami świadczonymi
przez Serwis.

f. Ogłoszeniodawca / Pracodawca  - osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Hello HR w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot
działający w imieniu Pracodawcy i na jego rzecz.

g. Podmiot przetwarzający  - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
Administratora.

h. Pliki cookies - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

i. Polityka  - niniejsza Polityka prywatności.
j. Serwis  - Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

www.hellohr.pl .

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

http://www.hellohr.pl


Administratorem Twoich danych osobowych jest Just Join IT Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 472F, 80-309 Gdańsk. Kontakt z Administratorem
możliwy jest pisemnie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail:
 hello@hellohr.pl.

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

a. Korzystanie z Serwisu nie wymagające założenia Konta

Hello HR przetwarza dane osób korzystających z Serwisu a niebędących
zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają Konta w
Serwisie):

i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);

ii. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na mierzeniu efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności;

iii. diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia
jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego -
podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania
Serwisu. W tych celach Hello HR przetwarza dane dotyczące aktywności
w Serwisie tj. oglądaną zawartość Serwisu, dane dotyczące sesji,
urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP
Użytkownika.

b. Korzystanie z Serwisu wymagające założenia Konta

W celu założenia Konta w Serwisie Hello HR wymaga podania danych
oznaczonych jako obligatoryjne, które są niezbędne do utworzenia i obsługi
Konta. Nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. W
celu ułatwienia obsługi Pracodawca może podać dodatkowe dane, wyrażając tym
samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest dobrowolne i
pozostaje bez wpływu na możliwość utworzenia Konta i korzystania z jego
funkcjonalności.

Dane są przetwarzane:

i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z
prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie i udostępnianiem
funkcjonalności Konta - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych
oznaczonych jako fakultatywne - podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);



ii. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na mierzeniu efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności;

iii. diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia
jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego -
podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania
Serwisu;

iv. w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych -
podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). W tych celach Hello HR przetwarza dane osobowe zapisane na
Koncie Użytkownika oraz w Panelu Pracodawcy, a także dane dotyczące
aktywności w Serwisie.

c. Korzystanie z płatnych usług w Serwisie

Pracodawca ma możliwość korzystania z płatnych usług w Serwisie, co związane
jest z koniecznością przetwarzania jego danych osobowych. Podanie danych
oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi
zamówienia, a ich brak wiąże się z niemożliwością realizacji zamówienia.
Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

i. w celu realizacji złożonego zamówienia na określoną usługę odpłatną –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);

ii. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

iii. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na mierzeniu efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności;

iv. diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia jego
prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego - podstawą
prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu;

v. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na ochronie jego praw;

vi. w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych -
podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

d. Kontakt za pośrednictwem czatu



Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem czatu, wówczas przetwarzamy
tylko takie dane osobowe, jakie dobrowolnie podasz w treści swojej wiadomości.
Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do obsługi Twojego
zapytania. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
bądź w związku z działaniem niezbędnym do wykonania umowy lub
zmierzającym do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Co w sytuacji, gdy jako kandydat aplikujesz na oferty pracy zamieszczone w
naszym Serwisie?

Wówczas Hello HR przetwarza Twoje dane jako Podmiot przetwarzający co oznacza, że
działa w imieniu i na polecenie Pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie w naszym
Serwisie. W związku z powyższym, Administratorem danych zamieszczonych w Twojej
aplikacji jest Pracodawca na którego ofertę pracy aplikacja została wysłana. Hello HR
przetwarza dane jedynie celem dostarczenia Twojej aplikacji wybranemu Pracodawcy.

5. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych?

W zakresie ograniczonym przez obowiązujące przepisy prawa w związku z
przetwarzaniem przez Hello HR Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące
prawa:

a. prawo dostępu — prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, akresie
posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i
planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii
przetwarzanych danych na podstawie art. 15 RODO

b. prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania
danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne na podstawie art. 16
RODO

c. prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach i na
zasadach określonych w art. 17 RODO

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych — prawo do żądania
zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub
części danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18
RODO.

e. prawo do przenoszenia danych — prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie dostarczone oraz prawo
żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi na
podstawie art. 20 RODO.

f. prawo do sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania
Twoich danych osobowych na w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 21
RODO.

g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć w formie elektronicznej na
adres hello@hellohr.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. w
szczególności powinien zawierać następujące informacje:

a. Wskazane z którego z powyższych uprawnień chcesz skorzystać
b. Określenie jakiego procesu przetwarzania żądanie dotyczy
c. Określenie jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy

W razie konieczności doprecyzowania treści zgłoszenia, Hello HR zwróci się do Ciebie o
podanie dodatkowych informacji. Odpowiedź na wniosek jest udzielana niezwłocznie, nie
później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku na adres e-mail z którego
skierowano wniosek.

7. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi, celu
przetwarzania oraz podstawy prawnej:

a. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

b. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania
ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do
momentu skutecznego sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu
takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami
prawa przysługuje;

c. przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy w związku
z udostępnianiem funkcjonalności Konta, wówczas przetwarzamy dane do momentu
usunięcia Konta. Po usunięciu Panelu możemy przechowywać dane w zakresie
ograniczonym do nazwy firmy, służbowych danych kontaktowych, historii aplikacji i
informacji o wyrażonych zgodach dla celów obrony przed ewentualnymi
roszczeniami przez okres 3 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy;

d. w przypadku przetwarzania plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane
osobowe przez okres, w którym pliki cookies będą przechowywane na Twoim
urządzeniu. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

W związku z realizacją ściśle określonych usług na naszą rzecz przez podmioty
zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Zatem, dane osobowe mogą być
udostępniane w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom
systemów do wysyłania wiadomości e-mail i prowadzenia czatu, a także podmiotom
takim jak banki i operatorzy płatności.

8. Czym są pliki cookies i w jaki sposób z nich korzystamy? - Polityka Cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „trwałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies

mailto:hello@hellohr.pl


przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. Świadczenia żądanych przez Ciebie usług związanych z logowaniem do Panelu
Pracodawcy oraz nawigacji po Serwisie;

b. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
c. Optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu (m.in. poprzez

dostosowanie odpowiedniego wyświetlenia strony);
d. Zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie

uwierzytelniania w ramach Serwisu;
e. Prowadzenia statystyk i mierzenia ruchu w Serwisie z wykorzystaniem plików

cookies Google Analytics

Hello HR stosuje różne narzędzia dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej
wskazujemy podstawowe informacje na temat wykorzystywanych narzędzi:

a. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w
celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia
statystyk i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje
zebranych danych do identyfikacji Użytkownika. Informacje o zakresie i zasadach
zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partner

b. Zapewniamy Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za
pośrednictwem czatu online. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy
LiveChat, Inc. (www.livechatinc.com). Livechat jest usługą internetową
stosowaną w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Możliwość czatowania
daje użytkownikowi aplikacja komunikatora, która nie wymaga procesu instalacji
oprogramowania na urządzeniu użytkownika oraz do której dostęp uzyskuje się
przez kliknięcie przycisku kontaktowego. Agent w rozmowie wykorzystuje
aplikację wyposażoną w zestawy narzędzi dających mu wiedzę o rozmówcy (np.
strony, które odwiedzał), ułatwiających komunikację oraz zaoferowanie możliwie
najlepszej pomocy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

a. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
b. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
c. Github: https://help.github.com/en/articles/github-privacy-statement
d. Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
e. Livechat https://www.livechat.pl/polityka-prywatnosci/

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w
szczególności w taki sposób, by zablokować ich automatyczną obsługę przez
przeglądarkę internetową.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.



Jednocześnie informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić
korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z wybranych
usług.



English version

Privacy Policy

If you want to know how we process your personal data and protect your privacy, you've come
to the right place! Below you will find the Privacy Policy (hereinafter referred to as "Policy")
which contains detailed information on this subject.

1. What do the terms used in the Privacy Policy mean?

a. Hello HR / Controller - Just Join IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with its registered office in Gdańsk, at Aleja Grunwaldzka 472F, 80-309 Gdańsk,
entered in the companies register of the National Court Register by the District
Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National
Court Register under No KRS: 0000774695, holding NIP tax identification
number: 5842781957 and REGON statistical number: 382708421, with a share
capital of PLN 44,550.00;

b. User  - any natural person visiting the Website or using one or more services or
functionalities made available on the Website.

c. GDPR  - General Data Protection Regulation of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC

d. Personal data - any information relating to an identified or identifiable natural
person ("data subject").

e. Account - Employer Panel - a set of resources and functionalities created for
either the Employe, used to manage the services provided by the Website.

f. Advertiser / Employer - a legal person, an organizational unit without legal
personality (organizational units with no legal personality but which are granted
legal capacity under the law), as well as a natural person running a business,
using the Services provided by Hello HR in connection with the conducted
business activity, as well as an entity acting for and on behalf of the Employer.

g. Processor - means a natural or legal person, public authority, unit or other entity
that processes personal data on behalf of the Administrator.

h. Cookies  - IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's
end device and are intended for using the Website's pages.

i. Policy - this Privacy Policy.
j. Website  - the website run by the Controller at  www.hellohr.pl

2. Who is your personal data Controller?

http://www.justjoin.it/


The Controller of your personal data is Just Join IT Sp. z o.o. with its registered office in
Gdańsk at Aleja Grunwaldzka 472F, postal code: 80-309 Gdańsk. Contact with the
Controller is possible in writing to the address indicated above, or via the e-mail address:
 hello@hellohr.pl .
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3. What are the purposes and the legal grounds for processing your data?

a. Using the Website that does not require creating an Account
Hello HR processes the data of people using the Website and the unregistered Users
(i.e. people who do not have an Account on the Website):

● to provide electronic services in the field of providing Users with the content
collected on the Website - the legal basis is the necessity to process for the
performance of the contract (Article 6 section 1 (b) of the GDPR);

● for analytical and statistical purposes - the legal basis is the Administrator's legal
interest in measuring the effectiveness of the Website and improving its overall
functionality (Article 6 section 1 (f) of the GDPR);

● to diagnose problems related to the operation of the Website, ensuring its correct
configuration and IT security - the legal basis is the legitimate interest of the
Administrator (Article 6 section 1 (f) of the GDPR) consisting in ensuring the
proper functioning of the Website. For these purposes, Hello HR processes data
on the activity on the Website, i.e. the content viewed on the Website, session
data, device, operating system, browser, location and the User's IP address

b. Using the Website that requires creating an Account

In order to create an Account on the Website, Hello HR requires the provision of data
marked as mandatory, which are necessary to create and use the Account. Any failure to
provide this data results in the inability to create an Account. In order to facilitate service,
the User and the Employer may provide additional data, thus consenting to their
processing. Providing these data is voluntary and does not affect the possibility of
creating an Account and using its functionalities.

Personal data is processed:

● to provide electronic services related to the maintenance and operation of the
Account on the Website and providing the functionality of the Account - the legal
basis is the necessity of processing to perform the contract (Article 6 section 1 (b)
of the GDPR), and in the scope of data marked as optional - the basis legal
processing is consent (Article 6 section 1 (a) of the GDPR);

● for analytical and statistical purposes - the legal basis is the Controller’s legal
interest (Article 6 section 1 (f) of the GDPR) consisting in measuring the
effectiveness of the Website and improving its functionality;

● to diagnose problems related to the operation of the Website, ensuring its correct
configuration and IT security - the legal basis is the legal interest of the Controller
in ensuring the proper functioning of the Website (Article 6 section 1 (f) of the
GDPR);

● for the purpose of direct marketing of own services and products - the legal basis is
the legal interest of the Administrator (Article 6 section 1 (f) of the GDPR). For these
purposes, Hello HR processes personal data stored in the Employer Panel, as well
as the data on the activity on the Website.



c. Using paid services on the Website

The Employer has the option of using paid services on the Website, which is related to
the need to process his personal data. Providing data marked as obligatory is necessary
in order to accept and service the order, and their absence makes it impossible to
complete the order. Providing other data is optional.

Personal data is processed:

● to perform an order placed for a specific paid service - the legal basis for processing is
the necessity of processing to perform the contract (Article 6 section 1 (b) of the GDPR);
in the scope of optional data, the legal basis for processing is consent (Article 6 section 1
(a) of the GDPR);

● to fulfill the statutory obligations incumbent on the Administrator, resulting in particular
from tax and accounting regulations - the legal basis for processing is the legal
obligation (Article 6 section 1 (c) of the GDPR)

● for analytical and statistical purposes - the legal basis is the legal interest of the
Administrator (Article 6 section 1 (f) of the GDPR) consisting in measuring the
effectiveness of the Website and improving its overall functionality;

● to diagnose problems related to the operation of the Website, ensure its correct
configuration and IT security - the legal basis is the legal interest of the Controller in
ensuring the proper functioning of the Website (Article 6 section 1 (f) of the GDPR);

● to establish and pursue claims or defend against claims which may arise - the legal basis
for processing is the Controller's legal interest (Article 6 section 1 (f) of the GDPR),
consisting in the protection of its rights;

● to directly advertise its own services and products (direct marketing) - the legal basis is the
legal interest of the Controller (Article 6 section 1 (f) of the GDPR)

d. Contact via chat

If you contact us via chat, we only process personal data that you voluntarily provide in
the content of your message. Providing data is voluntary, but it may be necessary to
handle your inquiry. The data is processed on the basis of your consent (Article 6 (1) (a)
of the GDPR) or in connection with an action necessary to perform the contract or aimed
at concluding a contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR).

5. What if you apply as a candidate for job offers posted on our Website?

Then Hello HR processes your data in its capacity as a Processor, which means that it
acts on behalf and at the request of the Employer who placed the Job Offer on our
Website. In connection with the above, the administrator of the data included in your
application is the employer to whom you sent your application. Hello HR processes the
data only to deliver your application to the selected Employer.

6. What kind of rights can you exercise in connection with our processing of your
data ?

Within the limits specified in the relevant provisions of the applicable law, pertaining to
the processing of your personal data by Hello HR you can exercise the following rights:



a. the right of access – right he right to obtain from the controller confirmation as to
whether or not personal data concerning him or her are being processed,
including but not limited to: the legal basis for the processing,the purposes of the
processing, the categories of personal data concerned, the recipients or
categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed
as well as the right to receive a copy of the personal data undergoing processing
(article 15 of GDPR).

b. the right to rectification -the right to obtain from the controller without undue delay
the rectification of inaccurate personal data concerning him or her as well as the right
to have incomplete personal data completed ( article 16 of GDPR)

c. the right to erasure -the right to request the deletion of data pursuant to article
17 of GDPR

d. the right to restriction of processing - the right to obtain from the Controller
temporary or permanent restriction of processing all or selected personal data in
all cases pursuant to article 18 of GDPR

e. the right to data portability - the right to receive the personal data concerning
him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured,
commonly used and machine-readable format which he or she has provided us
with as well as the right to transmit said data to another Controller pursuant to
article 20 of GDPR

f. the right to object - the right to object, on grounds relating to a particular
situation, at any time to processing of personal data based pursuant to the article
21 of GDPR.

g. the right to file a complaint with the relevant supervisory body - whenever
the processing violates the GDPR or other applicable provisions regulating the
personal data protection, a person whose data are being processed may lodge a
complaint with the the President of the Personal Data Protection Office.

You can submit a request for the exercise of your rights in electronic form to the following
address hello@hellohr.pl .

The application should, if possible, precisely define what the request concerns,
i.e. in  particular it should contain the following information:

● Indication of which of the above rights you want to use.
● Specification of what processing the request concerns
● Determining what purposes of processing the request relates to

If it is necessary to clarify the content of the application, Hello HR will ask you to provide
additional information. The reply to the application is provided immediately, no later than
within one month from the date of receipt of the application, to the e-mail address from
which the application was sent.

7. How long do we process your personal data?

The period of data processing depends on the type of service provided, the purpose of
processing and the legal basis:

a. if we process personal data on the basis of consent, the processing period lasts
until the consent is withdrawn;

mailto:hello@hellohr.pl


b. if we process personal data on the basis of the legal interest of the data
controller, the processing period lasts until the end of the above-mentioned
interest (e.g. the statute of limitations for civil law claims) or until the data subject
effectively objects to further processing - in situations where such objection is
permitted under the law;

c. if we process your personal data on the basis of a contract in connection with the
provision of Account functionality, then we process the data until the Account is
deleted. After removing the Panel, we may store data limited to the company
name, business contact details, application history and information on consents
for the purpose of defending against possible claims for a period of 3 years from
the removal of the Employer Panel;

d. in the case of processing cookies, we will process your personal data for the
period in which cookies will be stored on your device.

8. Who can we share your data with?

In connection with the implementation of strictly defined services for us by external
entities, these entities may gain access to your personal data to the extent necessary to
perform these services. Therefore, personal data may be shared, in particular, with
entities providing hosting services, system providers for sending e-mails and chatting, as
well as entities such as banks and payment operators.

9. What are cookies and how do we use them? - Cookies policy

The website uses two types of cookies: "session" cookies and "persistent" cookies .
Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until he
logs out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent
cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie file
parameters or until they are deleted by the User.

10. Cookies are used for the following purposes:

a. Provision of services requested by you related to logging in to the Employer's Panel
as well as navigation through the Website;

b. Adjusting the content of the Website to the User's individual preferences;
c. Optimizing the User's use of the Website (including by adjusting the appropriate

page display);
d. Ensuring security, for example by detecting fraud in the field of authentication on

the Website;
e. Keeping statistics and measuring traffic on the Website using Google Analytics

cookies.

Hello HR utilizes various tools for analytical and marketing purposes. Below we provide
basic information on the tools used:

● Google Analytics cookies are files used by the Google company to analyze how the User
uses the Website, to create statistics and analyzes on the functioning of the Website.
Google does not use the collected data to identify the User. Information on the scope
and principles of data collection in connection with this service can be found at the link:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners


● We provide you with the possibility of contacting us directly via an on-line chat. For this
purpose, cookies from LiveChat, Inc. are used. (Www.livechatinc.com). Livechat is an
internet service used in sales and remote service of Internet users. The possibility of
chatting is provided to the user by the messaging application, which does not require the
software installation process on the user's device and which is accessed by clicking the
contact button. During the conversation, the agent uses an application equipped with
sets of tools that give him knowledge about the interlocutor (e.g. websites he visited),
facilitate communication and offer the best possible help.

Detailed information on this matter can be found at the following links:

a. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
b. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
c. Github: https://help.github.com/en/articles/github-privacy-statement
d. Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
e. Livechat https://www.livechat.pl/polityka-prywatnosci/

You can change the cookie settings at any time, in particular in such a way as to block
their automatic handling by the web browser. Detailed information on the possibilities
and methods of handling cookies is available in the web browser settings. At the same
time, we would like to inform you that limiting the use of cookies may make it difficult to
use some of the Website's functions and even prevent the use of selected services.


