SZANOWNI PAŃSTWO
w związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę
danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrypcji w naszych
newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.

W ŚWIETLE POWYŻSZEGO PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, ŻE:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszym
newsletterem (dalej: „Administrator”) jest TIO GROUP S.C. odpowiedzialnością siedzibą w
Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 (NIP: 7010807400, Regon 369605190). się TIO GROUP
S.C. jest agencją pracy tymczasowej. TIO GROUP S.C. zajmuje się rekrutacją wykorzystując ofertę
doświadczonych i sprawdzonych partnerów (agencje pośrednictwa pracy) z Ukrainy i innych
krajów Europy Wschodniej. Oferujemy następujące modele współpracy:
- Pośrednictwo pracy
- Praca tymczasowa
- OUTSOURCING, LEASING PRACOWNIKÓW
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Aleje
Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa lub drogą elektroniczną: tiogroup.agency@gmail.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas
rejestracji w naszym systemie realizowanym przez stronę internetową www. tiogroup.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu znalezienia dla Pani/Pana odpowiedniej
oferty pracy oraz późniejszej obsługi (Pomoc w organizacji wszystkich czynności związanych z
znalezieniem odpowiedniej oferty pracy jak również zawarciem umowy o pracę i rozliczeniem za
wykonana pracę oraz obsługę prawną ).Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnych
systemów mailingowych. Administrator udostępni Państwa dane podmiotom trzecim (potencjalnym
Pracodawcom) w celu zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę .
4. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z
zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek
legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych
danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na
bezpiecznym serwerze oraz w profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni
bezpiecznego przechowywania danych . Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba
uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazami danych.
5. Gromadzie państwa danych jest dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie
zrezygnować z uczestnictwa naszej bazie wysyłając wiadomość bezpośrednio z bazy danych do
administratora systemu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub zaktualizować swoje dane wysyłając
wiadomość bezpośrednio z bazy danych do administratora systemu.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
6.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

6.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
6.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
7.1. wysyłając wiadomość bezpośrednio z bazy danych do administratora systemu
7.2. kontakt e-mailowy pod adresem: tiogroup.agency@gmail.pl
7.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001
Warszawa
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi

