MINDSONAR
OCHRONA PRYWATNOŚCI
W MindSonar dbamy o Twoją prywatność i wierzymy w transparentność.
Gromadzimy tylko dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług i
postępujemy z nimi ostrożnie i rozsądnie.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych osobowych

MindSonar jest znakiem towarowym używanym przez Metaprofiela B.V., firmę
zarejestrowaną w Holandii (numer rejestracyjny Izby Handlowej: KVK 09127703).
Metaprofiel B.V. jest Administratorem Danych.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w MindSonar, Pieter Wijtenburg pod adresem pieter@iepdoc.nl
Nasz adres:
Staringstraat 1, 6511PC, Nijmegen, Holandia.
E-mail: mpaprofielen@iepdoc.nl
Telefon: (+31) (0) 6 45 11 0996

2. Twoje prawa
Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osoby mieszkające w
krajach Unii Europejskiej posiadają prawo do:
1.

Bycia poinformowanym o przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych

2. Poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są błędne i uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu swoich danych osobowych
4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
5. Usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")
6. Żądania dostępu do swoich danych osobowych i informacji o tym, jak je
przetwarzamy
7. Przeniesienia, skopiowania lub przekazania swoich danych osobowych
("przenośność danych") w odniesieniu do automatycznego podejmowania
decyzji, w tym profilowania
Masz prawo złożyć skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Posiada on uprawnienia wykonawcze i może badać zgodność skargi z przepisami o
ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
Adres pocztowy:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Numer telefonu: (+31) - (0) 70 - 888 85 00

3. Informacje, które zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy
Gdy przejdziesz na stronę w
 ww.mindsonar.com i uzupełnisz dane w swoim profilu
MindSonar, pobierzemy od Ciebie następujące dane osobowe:
●

Imię, nazwisko

●

Płeć (mężczyzna / kobieta)

●

Wiek

●

Zawód

●

Wykształcenie

●

Branża

●

Stanowisko

●

Stan cywilny (stanu wolnego / w związku / konkubinat / związek małżeński)

●

Odpowiedzi na pytania MindSonar dotyczące Twojego sposobu myślenia i
Twoich wartości

●

Data podania przez Ciebie informacji

4. W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?
Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar, zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy
podane informacje z następujących powodów:
●

Aby utworzyć raport (profil MindSonar) o Twoim stylu myślenia i wartościach

●

Aby udostępnić ten raport do pobrania przez wyznaczonego Specjalistę
MindSonar (w większości przypadków to osoba, która zaprosiła Cię do podania
tych informacji).

●

Aby utworzyć kopię zapasową raportu dla wyznaczonego Specjalisty
MindSonar.

●

Do tworzenia średnich i innych obliczonych wartości wyników w grupie profili
MindSonar (zwykle dla zespołu lub organizacji).

●

Aby udostępnić ten raport grupowy do pobrania przez wyznaczonego
Specjalistę MindSonar

●

Aby utworzyć kopię zapasową informacji o Tobie lub grupie dla
wyznaczonego Specjalisty MindSonar.

5. Podstawa prawna przechowywania i przetwarzania danych?
Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar, MindSonar przetwarza Twoje dane
osobowe, aby utworzyć raport na temat Twoich wartości i stylu myślenia. Podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest pozwolenie. Możesz wycofać
swoje pozwolenie w każdym momencie wysyłając maila do naszego Inspektora
Danych Osobowych - Jan Dirk Brobbel – na adres jandirk@iepdoc.nl.

6. Przechowywanie danych osobowych
Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar przechowujemy dane Twojego profilu przez
maksymalnie 8 lat.

7. Pliki cookie
Używamy cookie, aby umożliwić Ci kontynuowanie sesji gromadzenia informacji w
MindSonar, gdy Twoje połączenie internetowe zostanie przerwane. Ten plik cookie
jest automatycznie usuwany po zakończeniu sesji informacyjnej MindSonar lub po
wyjściu z aplikacji za pomocą przycisków wyjścia.

8. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
MindSonar to firma globalna. Aby oferować nasze produkty, aplikacje i usługi,
możemy potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do innych firm MindSonar w
innych krajach.
Twoje dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach MindSonar
w UE.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych możemy
udostępnić Twoje dane osobowe:

●

Podwykonawcy i innym osobom, które pomagają nam w dostarczaniu
naszych produktów i usług

●

Naszym doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, w tym
naszym audytorom

●

Sądom, w celu spełnienia wymogów prawnych oraz administracji wymiaru
sprawiedliwości

●

W nagłych wypadkach lub w inny sposób chroniąc Twoje żywotne interesy

●

Każdemu, kto ma Twoją zgodę lub gdy wymaga tego prawo

9. Środki bezpieczeństwa
●

Wprowadziliśmy środki mające na celu zachowanie poufności wszystkich
danych osobowych pod naszą opieką i kontrolą, zapewniając jedynie dostęp
do danych osobowych pracownikom i upoważnionym usługodawcom, którzy
wymagają takich informacji do celów opisanych w niniejszym dokumencie.

●

Zapewniamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu
ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i
ujawnianiem danych osobowych pod naszą opieką i kontrolą.

●

Używamy oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania
informacji wprowadzanych na stronie www.minsonar.com w celu ochrony ich
bezpieczeństwa podczas transmisji do i z naszej strony.

10. Ograniczenia wiekowe
Przetwarzamy informacje o osobach poniżej 18 roku życia, tylko po otrzymaniu
podpisanej zgody od ich opiekunów. Po wypełnieniu informacji w MindSonar
zostaniesz poproszony o zweryfikowanie, czy masz ukończone 18 lat.

11. Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, zamieścimy aktualizacje tutaj oraz na
stronie h
 ttps://www.mindsonar.info/privacy/, abyście wiedzieli, jakie informacje
gromadzimy i przechowujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je
ujawniamy.

