FurryOwl - Regulamin
Polityka prywatności
I.

Dane administratora
Platforma furryowl.com jest administrowana przez firmę Amberstone Associates Sp. z o.o., której
siedziba mieści się w Polsce pod adresem: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Korzystanie z
platformy FurryOwl.com jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Prosimy
o zapoznanie się z treścią Regulaminu, który opisuje zasady korzystania i z Platformy oraz ochrony
Państwa danych.
Nazwy używane w niniejszym regulaminie:
1. FurryOwl.com – platforma internetowa służąca do oceny kompetencji, której dotyczy
niniejszy regulamin
2. Administrator – organizacja będąca administratorem aplikacji. Administratorem jest firma
Amberstone Associates Sp. z o.o., z lokalizacją w Polsce. Administrator, prowadzi również
procesy rekrutacyjne z wykorzystaniem platformy FurryOwl.com
3. Klient – firma trzecia korzystająca z platformy FurryOwl.com jako narzędzia wspierającego
procesy rekrutacyjne, bądź rozwojowe
4. Użytkownik – osoba indywidualna, która loguje się na platformie FurryOwl.com w celu
weryfikacji swoich umiejętności z własnej inicjatywy, bądź w skutek zaproszenia otrzymanego
od Administratora, bądź Klienta aplikcaji.

II.

Cel przetwarzania danych osobowych
1. FurryOwl.com jest platformą przeznaczoną do przeprowadzania testów kompetencyjnych.
2. Z platformy furryowl.com mogą korzystać następujący użytkownicy:
a) użytkownicy indywidualni, przez których rozumie się każdą osobę fizyczną korzystającą z
platformy dla celów oceny własnych kompetencji, ich promocji w stosunku do potencjalnych
pracodawców oraz/lub biorący udział w procesie rozwojowym, bądź rekrutacyjnym
prowadzonym przez Administratora bądź Klientów używających platformy FurryOwl jako
narzędzia wspomagającego prowadzone przez siebie procesy rekrutacyjne bądź rozwojowe.
b) Upoważnieni pracownicy firmy Administratora przez których rozumie się każdą osobę
fizyczną biorącą udział w procesie oceny kompetencji i umiejętności merytorycznych,
niezależnie od podstawy prawnej stosunku prawnego z Administratorem.
c) Klienci - pracownicy firm trzecich, przez których rozumie się osoby reprezentujące firmy i
organizacje, upoważnione w ramach realizowany przez nie procesów rekrutacji i/lub oceny
kompetencji i umiejętności, do dostępu do wymienionych niżej danych znajdujących się na
platformie, takich jak:
- dane osobowych użytkowników platformy FurryOwl.com,
- wyniki testów wypełnionych przez w/w użytkowników,
- narzędzia do oceny kompetencji i umiejętności znajdujące się na platformie,

3. Podstawą prawną gromadzenia, przechowywania, przetwarzania czy wykorzystywania danych
osobowych przez niniejszą stronę w Polsce, jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) – zarówno wobec osób mieszkających na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, czy poza nimi.
III. Prawo dostępu do swoich danych
1. Wszelkie dane osobowe są wprowadzane do platformy FurryOwl.com dobrowolnie przez
jej użytkowników.
2. Każdy użytkownik platformy ma prawo dostępu do swoich danych, wprowadzania do nich
zmian oraz korzystania ze wszystkich praw wynikających z ustawodawstwa, łącznie z
prawem do cofnięcia zgody na dalsze wykorzystywanie i/lub przetwarzanie
umieszczonych w platformie danych.
3. Skorygowanie lub cofnięcie zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych
następuje na wniosek użytkownika wysłany drogą elektroniczną poprzez formularz
kontaktowy dostępny na stronie www.furryowl.com.
4. W przypadku odwołania przez użytkownika zgody na dalsze wykorzystywanie danych,
administrator jest zobowiązany do ich usunięcia z rejestru w terminie przewidzianym
przez ustawę.
IV.
1.

2.

3.
4.

Logowanie na stronie
Użytkownicy chcący korzystać z platformy FurryOwl.com są zobowiązani do założenia
indywidualnego konta. W tym celu podczas rejestracji podają obowiązkowo następujące
dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail
c) login
d) hasło
Użytkownicy zainteresowani promocją swoich profili zawodowych oraz udostępnianiem ich
potencjalnym pracodawcom zainteresowanym zaproszeniem użytkowników do
prowadzonych przez siebie procesów rekrutacyjnych, mogą dobrowolnie umieszczać na
platformie FurryOwl.com dane, które nie są wymagane jako pola obowiązkowe przy
rejestracji konta użytkownika. Są to dane takie jak:
a) wykształcenie
b) ukończone szkoły, kursy i szkolenia
c) obecne i wcześniejsze miejsca pracy
d) zainteresowania
e) datę urodzenia
f) numer telefonu
g) państwo i miasto zamieszkania
Użytkownicy w ramach stworzonego przez siebie konta indywidualnego w platformie
FurryOwl.com mogą również dodać do swojego profilu własne zdjęcie, bądź grafikę (avatar).
W przypadku logowania się użytkowników do platformy FurryOwl.com poprzez serwis
LinkedIn, użytkownicy wyrażają zgodę na dostęp do wszelkich danych, które użytkownik
umieścił w portalu LinkedIn, np. takich jak:
a) informacje o przebiegu zatrudnienia;
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V.
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b) informacje o wykształceniu;
c) inne dane zawarte w profilu linkedin danego użytkownika.
Dane udostępniane administratorowi platformy FurryOwl.com w związku z zalogowaniem
użytkownika poprzez portal LinkedIn, są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności
LinkedIn, z którą można zapoznać się pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.
Użytkownicy w celu właściwego użytkowania konta zgodnie z jego przeznaczeniem,
rozumianym jako możliwość wypełniania testów i narzędzi do oceny kompetencji i
umiejętności, wskazują login i hasło, którego będą używać do logowania do platformy
FurryOwl.com
Administrator zastrzega sobie możliwość samodzielnego nadawania loginów i haseł za
pomocą których użytkownicy logują się do swojego profilu, szczególnie w sytuacji gdy
użytkownik jest zapraszany do wypełnienia testu lub narzędzia do oceny kompetencji i
umiejętności w ramach procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Amberstone Associates
Sp. z o.o., lub przez firmę będącą klientem furryowl.com, w którym użytkownik bierze udział
i w ramach którego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z procesem rekrutacyjnym. Adres mailowy, na który w takiej sytuacji użytkownikowi zostaną
przesłane dane do logowania, będzie adresem podanym przez użytkownika w dokumencie
aplikacyjnym (życiorys i/lub list motywacyjny) przesłanym do Amberstone Associates Sp. z
o.o. lub do jej klienta w ramach procesu rekrutacyjnego, w którym użytkownik bierze udział.
Dokument aplikacyjny musi być opatrzony klauzulą poufności i zgodą na przetwarzanie
danych osobowych zgodną z obowiązującym ustawodawstwem.
W przypadku gdy użytkownik zgubi i/lub zapomni dane potrzebne do zalogowania do
swojego konta na platformie FurryOwl.com, ma możliwość wygenerowania nowych danych
do logowania. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem. Podając login i/lub
adres e-mail, który był używany przy tworzeniu konta, otrzyma na wskazany adres mailowy
nowe dane do logowania.
W przypadku jakichkolwiek trudności i pytań użytkownik może skorzystać z formularza
kontaktowego umieszczonego na dole strony głównej FurryOwl.com w celu skontaktowania
się z administratorem strony.
Użytkownik poświadcza, że osobiście wypełnia testy i narzędzia do oceny kompetencji i
umiejętności, z których korzysta w ramach platformy FurryOwl.com.
Bezpieczeństwo danych
Użytkownik zapewnia, że logując się na stronie FurryOwl.com korzysta z zabezpieczonego
komputera i szyfrowanego łącza, które gwarantuje prywatność sesji.
Administrator platformy FurryOwl.com zapewnia bezpieczeństwo sesji w zakresie w jakim
ma możliwość i nie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania komputera użytkownika, za
które odpowiedzialny jest sam użytkownik.
Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań dla zapewnienia najwyższego stopnia
bezpieczeństwa danych użytkowników pozostawionych na platformie FurryOwl.com
wykorzystując w tym celu wszelkie, dostępne mu środki.
Dane przetwarzane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi świadczonej
przez firmę OVH (więcej informacji na stronie
https://www.ovh.pl/onas/bezpieczenstwo.xml).

5. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych użytych do logowania na stronie.
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Udostępnianie danych innym podmiotom
Dane udostępnione przez użytkownika w ramach platformy FurryOwl.com są w dyspozycji
administratorów strony, którymi są upoważnieni pracownicy Amberstone Associates
Sp. z o. o.
Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o wynikach testów
użytkowników podmiotom, na rzecz których prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne lub
projekty rozwojowe, ale wyłącznie wtedy, gdy dany użytkownik uprzednio wyraził na to
zgodę.
Dla identyfikacji użytkowników, których dotyczą wyniki testów, administrator może
przekazać w/w podmiotom również dane pozwalające przypisać wynik do osoby, czyli:
1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail.
Odpowiadając pozytywnie na zaproszenie do platformy FurryOwl.com wystosowane przez
Klienta platformy FurryOwl, logując się na platformie FurryOwl.com, oraz rozwiązując testy
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych udostępnionych za pomocą
platformy FurryOwl.com przez tego Klienta platformy, od którego otrzymał zaproszenie.
Administratorzy FurryOwl.com nie ponoszą odpowiedzialności za sposób w jaki przetwarzane
będą dane użytkowników samodzielnie zapraszanych przez Klientów platformy do
uczestniczenia w projektach rekrutacyjnych bądź rozwojowych w ramach korzystania z
platformy jak i poza nią.

VII.

Płatności
Na poczet realizacji płatności Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać
przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod
pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za
zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do
korzystania z serwisu.

VIII.

Adnotacja o cookies
1. Wszelkie gromadzone w platformie FurryOwl.com dane są przetwarzane i wykorzystywane
za zgodą użytkowników, którzy korzystając ze strony internetowej FurryOwl.com zgadza się
także na wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek), za pomocą których serwis może
komunikować się z komputerem każdego użytkownika strony (Internetu).
2. Pliki cookies użytkowników mogą być przetwarzane do celów statystycznych, jak i
identyfikacji użytkowników w czasie logowania.
3. Dane o użytkownikach uzyskane z plików cookies nie są przekazywane podmiotom trzecim.

IX.
Kontakt
W przypadku pytań bądź wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami
korzystając z formularza na stronie http://furryowl.com, wysyłając email: contact@furryowl.com lub
pisząc do nas na adres: Amberstone Associates Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
Polska.

Użytkownik rejestrując się na stronie FurryOwl.com akceptuje wszystkie warunki powyższego
regulaminu.

