
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://TESTYTHOMAS.PL 

1. Dla firmy Grafton Recruitment Sp. z o.o. będącej Właścicielem strony internetowej 

https://testythomas.pl, ochrona danych osobowych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi, 

dlatego dokładamy starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane 

osobowe w trakcie korzystania ze strony. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej,  korzystająca z usług dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej. 

3. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady i zakres przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika, prawa, które mu przysługują oraz obowiązki administratora tych danych, jak również 

zawiera informacje o wykorzystywaniu plików cookies. 

4. Administrator wykorzystuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które zapewniają wysoki 

poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpiecza je przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

5. Administratorem strony jest Grafton Recruitment Sp. z o.o. 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest 

Grafton Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000744760 (dalej „Właściciel”). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: 

dpo@grafton.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt. 1 (dalej „IOD”). 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Wypełniając formularz kontaktowy, składając zamówienie lub po prostu kontaktując się z nami, 

Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że dane Użytkownika pozostaną 

poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej 

polityce. 

• Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe 

informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki 

spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z  wykorzystaniem 

plików cookies firmy Google. 

• Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak np. Facebook Pixel.  

• Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w 

serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji 

wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak 

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. 

• Wykorzystujemy pliki cookies, by Użytkownik mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony. 



• Możemy udostępnić  dane osobowe Użytkownika innym podmiotom z grupy Gi Group, Thomas 

International Limited i jej podmiotom powiązanym oraz wybranym osobom/podmiotom trzecim 

współpracującym z nami. 

 

III. CEL PRZETWARZANIA 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wykonania usług związanych 

z zawartą umową podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://testythomas.pl, 

w szczególności do:  

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;  

b. zawarcia umowy;  

c. dokonania rozliczeń;  

d. dostarczenia/wykonania zamówionej przez Użytkownika usługi;  

e. korzystania przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich; 

f. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

2. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji 

handlowych m.in. o nowych usługach lub organizowanych promocjach. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również: 

a. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w 

interesie publicznym; 

b. w celach marketingu bezpośredniego usług, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony 

przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej; 

 

IV. KATEGORIE DANYCH 

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do: 

a. zarejestrowania się na stronie internetowej: 

- imię i nazwisko, 

- adres email; 

b. dokonania zakupu usług za pomocą strony internetowej: 

- imię i nazwisko; 

- adres; 

- numer telefonu; 

- adres email; 

- numer NIP (do wystawienia faktury); 

c. wykonania zamówionych usług: 

- dane związane z wynikami wykonanych analiz oraz dane wygenerowane poprzez Platformę o 

danej osobie – raporty predyspozycji zawodowych; 

- imię i nazwisko; 

- adres email; 

- płeć; 

- numer telefonu; 

- stanowisko; 



2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, w celu dokonania zwrotu należności 

na rachunek bankowy Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał również informacje 

dotyczące rachunku bankowego. 

 

V. PODSTAWA PRAWNA 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, 

Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, 

która została wyrażona w chwili rejestracji na stronie lub w chwili potwierdzenia dokonanej na 

stronie internetowej transakcji. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jej brak 

uniemożliwia rejestrację oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej. 

 

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili: 

a. zażądać od Administratora informacje w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe; 

b. zażądać dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia lub sprostowania jak również może 

samodzielnie je poprawić po zalogowaniu się na swoje konto; 

c. bez podawania przyczyny, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody 

może dotyczyć: 

- wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania; 

- wszystkich celów przetwarzania danych, co wiąże się również z usunięciem konta 

Użytkownika ze strony internetowej wraz ze wszystkimi przetwarzanymi do tej pory danymi 

osobowymi. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody Użytkownika przez jej wycofaniem. 

d. bez podawania przyczyny, zażądać od Administratora usunięcia swoich danych, co wiąże się 

również z usunięciem konta Użytkownika ze strony internetowej wraz ze wszystkimi 

przetwarzanymi do tej pory danymi osobowymi. Usunięcie danych nie wpłynie na dotychczas 

dokonane czynności. 

e. wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych: 

- w ograniczonym zakresie, co do przetwarzania danych we wskazanym celu; 

- w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych, co wiąże się również z 

usunięciem konta Użytkownika ze strony internetowej wraz ze wszystkimi przetwarzanymi do 

tej pory danymi osobowymi. 

Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

f. Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

- przez określony czas; 

- w określonym zakresie, bez ograniczenia czasowego. 

Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

g. Zażądać od Administratora, w formie pisemnej prośby, przekazania przetwarzanych danych 

Użytkownika innemu podmiotowi, wskazując: 



- podmiot (nazwa, adres), któremu należy przekazać dane osobowe Użytkownika; 

- jakie konkretnie dane Użytkownika mają zostać przekazane. 

Z uwagi na bezpieczeństwo danych Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić swoje życzenie, 

po uzyskaniu potwierdzenia Administrator w formie elektronicznej przekaże dane 

Użytkownika wskazanemu podmiotowi.  

2. Administrator poinformuje Użytkownika odnośnie podjętych działań przed upływem miesiąca od 

otrzymania żądania. 

3. Użytkownik może wnieść skargę związaną z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Administratora: 

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to 

niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi 

przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 

wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie 

odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia 

roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli 

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o 

świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

trzy lata. 

c. na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych; 

d. do celów marketingowych do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. 

Jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych, zrobimy to natychmiast, o ile nie będzie to sprzeczne z 

aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych np. do celów podatkowo-

skarbowych. 

 

VIII. ODBIORCY DANYCH 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom, które 

współpracują z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji usług. 

2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej i/lub osób poddanych analizie będą 

przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii. 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO  

1. Ta strona w całości lub w części wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa 

i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. 

Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, po oznaczeniu "https: 

//", a na pasku adresu przeglądarki wyświetlana jest ikona kłódki. 



2. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które  przekazuje nam Użytkownik, nie mogą 

być odczytane przez osoby trzecie. 

3. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy 

o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością 

i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane 

osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej oraz na terenie Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii. 

4. Jeżeli wystawiamy fakturę, to w tym celu przetwarzamy  dane osobowe Użytkownika w zakresie 

niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest 

wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury 

uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym  dane Użytkownika będą 

przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 

5. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik 

przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości 

Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Dane 

osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu 

obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody marketingowej informujemy, że dane mogą 

zostać przekazane współpracującym z Grafton Sp. z o.o. innym podmiotom powiązanym lub 

współpracującym ze spółką w tym,  agencjom marketingowym i firmom reklamowym. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest dobrowolna zgoda, która 

w każdym momencie może zostać cofnięta. 

7. Jeśli Użytkownik wyśle nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane 

wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które nam poda, aby odpowiedzieć na jego 

pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez zgody Użytkownika. 

Zachowujemy dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosi o 

ich usunięcie, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel 

przechowywania (np. po wypełnieniu prośby). 

 

X. PLIKI COOKIES 

1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze rozwiązania 

związane z korzystaniem ze naszej strony. 

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika 

(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system 

teleinformatyczny. 

3. Cookies pozwalają nam: 

a. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, 

b. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, 

c. ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, 

d. korzystać z narzędzi analitycznych, 

e. korzystać z narzędzi marketingowych, 

4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja 

na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że 



Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej 

polityki prywatności. Użytkownik zawsze możesz wycofać zgodę, usuwając pliki cookies oraz 

zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Należy pamiętać jednak, że wyłączenie 

plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych 

stron internetowych, które stosują cookies. 

5. Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. 

Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony. 

6. Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron 

internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się 

z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.  

7. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w 

przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będzie mógł cieszyć się 

pełną funkcjonalnością tej strony. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie danych 

generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz 

przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną 

pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

8. Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 

przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym 

zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe 

i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi Google 

Analytics. 

9. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony 

udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach 

cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

10. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny 

ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę 

internetową, jak i reklamę. 

11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest 

strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

12. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na 

serwerze. 

13. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu 

i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. 

14. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich 

zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

