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1.

WPROWADZENIE

Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje jakie informacje (w tym informacje osobowe) zbieramy,
przetwarzamy, udostępniamy oraz przechowujemy w celu wykorzystania ich w aplikacjach Facet5 oraz
wszystkich innych powiązanych usługach (zbiorowo zwanych „Usługami”).
W niniejszej Polityce Ochrony Prywatności terminy takie jak Facet5, „my” oraz wszystkie formy odmiany tego
zaimka odnosić się będą do firmy Facet5 i jej podmiotów stowarzyszonych.
Usługi mogą być wykonywane przez zatrudnionych i wynajętych przez organizacje pracowników, zgodnie
z instrukcjami otrzymanymi od tych organizacji. Korzystasz z Usług za pośrednictwem konta przyznanego
pracodawcy lub innej organizacji (zwanej dalej „Twoją Organizacją”).
Twoja Organizacja może mieć własną politykę w zakresie przechowywania, dostępu, modyfikacji, usuwania i
zachowywania informacji, które bezpośrednio wysyłasz lub przekazujesz w ramach korzystania z Usług. Oznacza
to, że Twoja Organizacja ma prawo do (i) kontrolowania i administrowania danych osobowych na dedykowanym
koncie Facet5 („Konto”) oraz (ii) do dostępu i przetwarzania jakichkolwiek danych, które przesyłasz lub
dostarczasz za pośrednictwem Usług Facet5, w tym wyników kwestionariuszy oraz wszelkich innych informacji.
Twoja Organizacja pełni funkcję Administratora (Eksportera Danych). Facet5 pełni rolę podmiotu
przetwarzającego dane, który przetwarza Twoje dane osobowe (w tym jakiekolwiek dane osobowe, które
przekazujesz podczas korzystania z naszych Usług) w imieniu Twojej Organizacji lub na jej wniosek.
Proszę kontaktuj się z Twoją Organizacją w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze stosowaną przez nią
polityką prywatności oraz korzystaniem z Usług Facet5. Wszelkie żądania lub reklamacje dotyczące przetwarzania
Twoich danych osobowych powinny być przekazywane do Twojej Organizacji (w wysłanym do Ciebie zaproszeniu
znajdują się dane kontaktowe osoby, która zaprosiła Cię do korzystania z Usług Facet5) lub do Biura Komisarza
Informacji (poniżej znajdziesz dane kontaktowe do tego biura).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, a także danych
osobowych przetwarzanych w ramach Usług możesz też skontaktować się z nami używając adresu mailowego:
datasecurity@facet5global.com.
2.

POLITYKA

Facet5 ma obowiązek ochrony prywatności Twoich danych oraz ciągłego rozwoju rozwiązań technologicznych
tak, aby zapewniać jak najlepszą jakość usług internetowych i jak największe ich bezpieczeństwo. Działamy
zgodnie z RODO, a nasze dane są przechowywane na dedykowanych serwerach w Republice Irlandii w UE.
Korzystając z tych Usług wyrażasz zgodę na takie postępowanie z danymi, jakie zostało opisane w tym
dokumencie, a także zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez nas informacji w sposób opisany poniżej.
2.1 Cel – dlaczego przetwarzamy dane
Gromadzenie informacji osobowych umożliwia Facet5 Ltd. zidentyfikowanie każdego użytkownika w celu
tworzenia (w imieniu Twojej Organizacji) komputerowo wygenerowanych raportów podsumowujących w takich
obszarach jak: ocena, budowanie zespołu, rozwój zawodowy, coaching i selekcja.

Ważnym jest, abyś zapoznał/a się z niniejszym dokumentem, ponieważ rozpoczęcie korzystania z naszych Usług
jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas oraz Twoją Organizację Twoich
danych osobowych dla wyżej wymienionych celów.
2.2. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda oraz aktualnie obowiązujące prawo
dotyczące ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych jest konieczne, aby realizować umowę, którą
zawarliśmy z Twoją Organizacją.
Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z nowym brytyjskim RODO (2021) i Europejską Ustawą o Danych
Osobowych, które weszły w życie 25 maja, 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie wolnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przepisy te gwarantują silne prawa osobom, których dane dotyczą. Uprawniają one do wnioskowania o:
§
§
§

Dostęp do własnych danych osobowych.
Korektę lub usunięcie danych osobowych.
Możliwość przenoszenia danych osobowych, ich wyjęcia w celu przetransferowania do innych
usługodawców.

Dostarczanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i użytkownik ma prawo do ograniczania zakresu ich
wykorzystania przez nas, przy czym należy pamiętać, iż niektóre podstawowe dane są konieczne, aby umożliwić
działanie Usług.
2.3 Jakie dane zbieramy
Facet5 przechowuje informacje, które dostarczasz Ty sam/a lub które są dostarczane przez Twoją Organizację
podczas Twojej rejestracji, a także Twoje zapisy wprowadzane podczas korzystania z Usług.
Zbieramy:
§
§
§
§

Dane kontaktowe: nazwisko, imię oraz adres mailowy
Twoje odpowiedzi podczas wypełniania kwestionariusza Osobowości Zawodowej Facet5, oceny TORQ,
oceny metodą 360 stopni: TeamScape360 lub Oceny Strategicznych Kompetencji Przywódczych
Twoje odpowiedzi dotyczące oceny innej osoby lub oceny innych osób dotyczące Ciebie
Powyższe informacje są dostarczane przez Ciebie, przez Twoją aktywność w tym serwisie lub
otrzymywane od Twojej Organizacji

2.4 Jak wykorzystujemy Twoje dane
Informacje, które zbieramy, są również wykorzystywane w celu świadczenia, rozwijania i doskonalenia naszych
Usług oraz ich bezpieczeństwa. Twoja Organizacja może użyć Twoich danych kontaktowych do przesłania Ci
informacji lub zaproszenia do udziału w badaniach opinii na temat Usług lub uzyskania Twojej zgody na
wykorzystywanie danych osobowych wykraczające poza zakres tej polityki.
Ponadto, możemy wykorzystywać wprowadzane informacje w zbiorczej zanonimizowanej formie do celów
badawczych oraz w celu zapewniania ciągłej rzetelności i wiarygodności naszych Usług.
Stosujemy standardowe metody wymagane w naszej branży w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji
podczas ich transmitowania za pośrednictwem Twoich łączy sieciowych oraz Internetu do naszych serwerów
zlokalizowanych w Republice Irlandii.
2.5 Gdzie przetwarzamy dane

Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane i przetwarzane na naszych serwerach
w Republice Irlandii, zgodnie z europejskimi przepisami prawa w zakresie Prywatności i Bezpieczeństwa Danych
(RODO).
3.

UJAWNIENIE INFORMACJI

Facet5 nie udostępnia informacji osobowych w jakimkolwiek celu komercyjnym czy marketingowym, który nie
jest związany z dostarczaniem produktów i usług Facet5. Informacje osobowe są w pewnym zakresie
udostępniane Twojej Organizacji w ramach realizacji celu naszych Usług.
Poniżej przedstawiamy ograniczoną liczbę sytuacji, w których mamy prawo udostępniać informacje osobowe:
1. Za wyraźną zgodą użytkownika: Mamy prawo udostępniać informacje osobowe, kiedy mamy zgodę
użytkownika. Przykładowo możemy przekazać informacje dotyczące certyfikatu osobie trzeciej na prośbę
użytkownika.
2. Informacje osobowe użytkownika mają prawo być zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Facet5 lub
dostawców usług Facet5 na obszarze Unii Europejskiej, EOG lub w miejscach, w których obowiązują europejskie
regulacje prawne dotyczące prywatności. W rezultacie, informacje osobowe użytkownika mogą podlegać
wymogom prawnym, w tym obowiązkowi ujawniania danych osobowych agencjom rządowym, w ramach tych
jurysdykcji.
3. Wnioski prawne: Jeśli otrzymamy wezwanie sądowe, nakaz sądowy, żądanie ujawnienia dokumentów
prawnych lub inny wniosek czy nakaz od organu ochrony porządku publicznego, sądu, innego organu rządowego
lub strony procesowej, która chce uzyskać dane dotyczące Usług, podejmiemy uzasadnione próby skierowania
strony wnioskującej do Organizacji użytkownika w celu bezpośredniego uzyskania tych danych. W przypadku
kierowania strony wnioskującej do Organizacji użytkownika, przekażemy tej stronie dane kontaktowe
Organizacji. W przypadku zaistnienia prawnego obowiązku, o ile nie zabrania tego prawo, podejmiemy
uzasadnione wysiłki, aby powiadomić o tym Organizację użytkownika w celu przekazania takiej informacji
użytkownikowi zgodnie z polityką Organizacji i w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Będziemy kierować
wszelkie wnioski o informacje na mocy prawa o ochronie danych do Twojej Organizacji zawsze, gdy będzie to
dozwolone przez prawo.
4. Dane zbiorcze i zanonimizowane. Mamy prawo udostępniać informacje niebędące danymi osobowymi (na
przykład, zbiorcze lub zanonimizowane zapisy klientów) w celu doskonalenia, wspierania oraz obsługiwania
oprogramowania, produktów i usług Facet5, a także w celu tworzenia i dystrybuowania raportów powiązanych
z korzystaniem z naszych produktów i usług. Podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby nie dopuścić do
kojarzenia tych niebędących danymi osobowymi informacji z jakimkolwiek użytkownikiem czy Organizacją.
4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Wykorzystujemy posiadane przez nas informacje do pomocy w weryfikowaniu kont i aktywności oraz do
promowania bezpieczeństwa i ochrony w ramach naszych Usług w imieniu Twojej Organizacji. Przykładem tego
może być badanie podejrzanej aktywności lub naruszenia naszych warunków i polityk. Podejmujemy wszelkie
wysiłki, aby chronić dane użytkowników zarówno poprzez zespół pracowników ds. systemu i bezpieczeństwa,
zautomatyzowane systemy jak i zaawansowaną technologię, taką jak szyfrowanie i uczenie maszynowe.
5. DOSTĘP I MODYFIKOWANIE TWOICH INFORMACJI
Masz prawo dostępu do informacji o sobie, które są w posiadaniu Twojej Organizacji, a także prawo do
poprawiania lub usuwania wszelkich informacji, których dostarczyłeś/łaś. W celu uzyskania dostępu lub
modyfikowania Twoich informacji proszę skontaktować się bezpośrednio z Twoją Organizacją. Nazwisko
przedstawiciela organizacji, który wysłał do Ciebie kwestionariusz, znajduje się w mailowym zaproszeniu lub
w dolnej części powitalnego ekranu każdego Kwestionariusza. Możesz również skierować swój wstępny wniosek
na adres Datasecurity@facet5global.com.

Twoje dane i wniosek zostaną przekazane do odpowiedniej organizacji w celu podjęcia działania.
6.

PRAWO DO OGRANIACZANIA I USUWANIA DANYCH

Jeśli użytkownik chciałby ograniczyć przetwarzanie lub usunąć swoje dane osobowe, powinien skontaktować się
ze swoją Organizacja. Wszelkie zapytania i wnioski będą kierowane do Organizacji użytkownika jako do
Administratora Danych.
Usunięcie danych w imieniu Organizacji danego użytkownika zwykle trwa do 30 dni od złożenia takiego wniosku.
Niektóre informacje mogą pozostać w kopiach zapasowych przez uzasadniony okres czasu zgodnie ze
wskazaniami danej Organizacji.
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE
Facet5 przechowuje Twoje informacje osobowe na swoich serwerach tak długo jak Ty lub Twoja Organizacja
pozostają klientami Facet5. W zakresie, w jakim wymogi prawne regulują długość przechowywania, na przykład
dla celów księgowości, możemy przechowywać zidentyfikowane dane osobowe przez okres do 5 lat lub przez
okres zgodny z wytycznymi Twojej Organizacji.
Jak opisano powyżej masz prawo wnioskować o usunięcie Twoich danych.
7.1 Kto ma dostęp do Twoich Informacji osobowych
Informacje znajdujące się w posiadaniu Facet5 są dostępne jedynie dla konkretnych upoważnionych
akredytowanych użytkowników systemu Facet5 w Twojej Organizacji. Informacje nie mogą być przekazywane
innym Organizacjom czy organom. Nie mamy prawa udostępniać Twoich informacji osobowych żadnej osobie
trzeciej bez Twojego zezwolenia przekazanego na piśmie, chyba że wymagają tego przepisy prawne czy stosowne
kodeksy etyki zawodowej. Upoważniony personel Facet5 Ltd. ma prawo dostępu do Twoich informacji na
wniosek Twojej Organizacji lub na Twój własny wniosek w celu udzielania wsparcia podczas realizacji naszych
Usług.
8. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Mamy prawo od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę ochrony Prywatności. W przypadku takiej
aktualizacji będziemy Cię prosić o zaakceptowanie nowej wersji polityki ochrony Prywatności przy kolejnym
skorzystaniu z naszych Usług.
W celu uzyskania dalszych informacji możesz kontaktować się z:
Facet5 Global
3 Mill Yard Offices
Childerley Estates
St Neots Road
Dry Drayton, Cambridgeshire CB23 8BA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1954 602 460
Email: Datasecurity@facet5global.com
Biuro Komisarza ds. Informacji Wycliffe House
Water Lane, Wilmslow

Cheshire SK9 5AF
Tel: +44 (0)303 123 1113 (nr lokalny) lub +44 (0) 1625 545 745 (połączenia międzynarodowe)
Od 1 stycznia, 2021 r., kiedy okres przejściowy Brexit dobiegnie końca, wszyscy mieszkańcy EOG, którzy chcą
skorzystać ze swoich praw wynikających z RODO, powinni kontakotwać się z naszym przedstawicielem w UE.
Przedstawicielem Inspektora Danych w UE jest:
The DPO Centre Ltd.
50 Liverpool Street
London
EC2M 7PY
Telefon: 0203 797 1289
email: eurep@facet5global.com

