
Polityka prywatności  

Kim jesteśmy?   

Niniejsza strona internetowa www.twinings.pl  („Strona internetowa”) jest własnością i jest 

zarządzana przez R. Twining and Company sp. z o.o. , ul. Rabowicka 29/31, 62- 020 Swarzędz,  

NIP: 5252426600, REGON: 141446360, KRS: 0000306572  „my”, „nasz” lub „nas” .  

Cel niniejszego komunikatu  

Niniejszy komunikat o polityce prywatności określa informacje, które zbieramy o Użytkowniku 

podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub o informacjach, które nam przekazuje.  

Informuje także, w jaki sposób można korzystać ze swoich praw. Więcej informacji o prawach 

Użytkownika i sposobie korzystania z nich znajduje się w rozdziale „Twoje Prawa” poniżej.  

Jakie dane osobowe gromadzimy?  

Dane o ruchu na stronie internetowej oraz informacje o komputerze lub urządzeniu.  

W jaki sposób korzystamy z tych danych?  

Podczas przeglądania naszej strony internetowej przez Użytkownika korzystamy z plików cookie 

w celu gromadzenia:  

• Informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej - zbieramy standardowe 

informacje z dziennika internetowego oraz szczegóły dotyczące trendów lub wzorców 

osób odwiedzających.  Korzystamy z tych informacji w celu rejestrowania liczby 

odwiedzających, korzystania przez nich z różnych obszarów strony internetowej oraz 

wszystkich przydatnych funkcji lub linków. Nie wykorzystujemy tych informacji w żaden 

sposób w celu personalnej identyfikacji Użytkownika.   

Korzystamy z usług strony trzeciej, Google Analytics, do gromadzenia tych 

informacji, jednak są one przetwarzane tylko w takie sposób, który nikogo nie 

identyfikuje. Nie podejmujemy i nie zezwalamy Google na podejmowanie 

jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę 

internetową  

• Informacje o Twoim komputerze lub urządzeniu; w tym adres IP, system operacyjny oraz 

rodzaj przeglądarki. Używamy tych informacji, aby pomóc w zachowaniu 

bezpieczeństwa naszej Strony internetowej oraz w celu zidentyfikowania trendów, 

abyśmy mogli poprawiać jej działanie. o Używamy również tych informacji, aby 

dostosować stronę internetową do twoich zainteresowań i zapewnić, że zawartość 

Strony jest jak najlepiej prezentowana.  

o Nie wykorzystujemy tych informacji w żaden sposób do identyfikacji personalnej 

Użytkownika.  

Gromadzimy te informacje w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów dotyczących 

utrzymania i zarządzania naszą Stroną oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.   

http://www.twinings.pl/


Więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookie na naszej Stronie prezentujemy poniżej 

w naszej „Polityce plików cookie”.  

Jak długo przechowujemy te informacje?  

Będziemy przechowywać informacje o Twojej wizycie na naszej Stronie tylko tak długo, jak jest 

to konieczne do celów, o których wspominaliśmy wyżej.  

Komu udostępniamy te informacje?  

Udostępniamy informacje o odwiedzających naszą Stronę dostawcom usług (tj. Google 

Analytics), którzy pomagają nam administrować Stroną i zarządzać nią.  

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej sieciom 

reklamowym, tym niemniej identyfikacja tożsamości na podstawie tych informacji nie jest 

możliwa. 

Dokąd przesyłamy te informacje?  

Informacje, które zbieramy na temat korzystania z naszej strony internetowej przechowywane 

są w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są przekazywane poza ten obszar.  

Informacje, które nam przekazujesz  

W jaki sposób korzystamy z tych informacji?  

Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie musisz przekazywać nam żadnych 

informacji bezpośrednio. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej funkcji „Skontaktuj się z nami” 

lub skontaktujesz się z nami w inny sposób, wykorzystamy przesłane przez Ciebie informacje w 

celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Kiedy w tym celu korzystamy z Twoich danych 

osobowych, robimy to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym aby komunikować się z 

Tobą zgodnie z Twoimi życzeniami i oczekiwaniami. Będziemy wykorzystywać te dane także w 

celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w celu uzyskania dostępu do odpowiedniej 

profesjonalnej porady, a także aby zapewnić przestrzegania obowiązków prawnych, którym 

podlega nasza działalność. Więcej informacji o tym w jaki sposób wykorzystujemy informacje 

przekazywane nam do celów rekrutacyjnych opisuje poniższy rozdział „Rekrutacja”.  

Jak długo przechowujemy te informacje?  

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do zarządzania 

zapytaniem. Zazwyczaj przechowujemy zapisy rutynowych zapytań przez 6 miesięcy, jednak w 

niektórych przypadkach (na przykład gdy zapytanie dotyczy umowy między nami lub gdy 

potrzebujemy porady prawnej w celu udzielenia odpowiedzi na skargę), może zajść potrzeba 

zachowania ewidencji naszej komunikacji do 6 lat.  

Komu udostępniamy te informacje?  

Udostępnimy Twoje dane naszym usługodawcom i naszym profesjonalnym doradcom jeśli 

będzie to konieczne w celu rozstrzygnięcia zapytania lub skargi.  

Nie udostępnimy twoich danych osobom trzecim, chyba że:  

• mamy Twoją zgodę;  



• zobowiązuje nas do tego prawo;  

• jest to konieczne abyśmy mogli egzekwować nasze warunki użytkowania, prawa 

i prawa własności lub prawa i prawa własności osób trzecich; lub  

• będzie to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w 

takim przypadku twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom i wszystkim doradcom 

potencjalnego nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom).  

Dokąd przesyłamy te informacje?  

• Informacje przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej 

przechowywane są w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są przekazywane poza ten 

obszar.  

Rekrutacja  

Jak korzystamy z tych danych?  

Korzystamy z podawanych informacji w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, abyśmy mogli 

ocenić jego przydatność i przeprowadzić ocenę kwalifikowalności (za Twoją zgodą), oraz w celu 

zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans.  

Używamy Twoich danych do celów naszych uzasadnionych interesów w zarządzaniu procesem 

rekrutacji i selekcji abyśmy na Twój wniosek mogli podjąć odpowiednie kroki przed zawarciem 

umowy.  

Z wyjątkiem danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy w celu zawarcia z Tobą 

umowy, możesz zawnioskować o usunięcie Twoich danych, które kiedykolwiek przekazałeś 

(poprzez przesłanie prośby o zmianę lub usunięcie Twoich danych na adres iod@twinings.pl ).  

Jak długo przechowujemy te informacje?  

Zazwyczaj przechowujemy informacje przekazane przez kandydatów nie dłużej niż 6 miesięcy 

po podjęciu odpowiedniej decyzji rekrutacyjnej. Jeśli Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona 

pozytywnie, możemy zadecydować o zachowaniu Twoich danych na dłużej, jeśli uważamy, że 

możesz być odpowiedni na inne stanowisko, które w grupie ABF może powstać w przyszłości. 

Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię o tym, abyś mógł zrezygnować według własnego uznania.  

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, odpowiednie informacje zostaną 

wykorzystane w celu zarządzania Twoim późniejszym zatrudnieniem oraz zostaną zachowane i 

wykorzystane zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności pracowników (którego 

egzemplarz zostanie przekazany przy podjęciu pracy).  

Komu udostępniamy te informacje?  

Tam, gdzie to konieczne, w celu zarządzania naszym procesem rekrutacji i selekcji udostępnimy 

Twoje dane naszym usługodawcom i profesjonalnym doradcom (np. agencjom rekrutacyjnym, 

dostawcom, którzy przeprowadzają testy w naszym imieniu, oraz jeśli dotyczy to stanowiska, 

na które aplikujesz, dostawcom, którzy przeprowadzają dla nas testy online).  

Skontaktujemy się również z osobami trzecimi, których dane przekazałeś w celu weryfikacji 

podanych przez Ciebie informacji w związku z poprzednim zatrudnieniem i kwalifikacjami.  
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Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim, chyba że:   

• mamy Twoją zgodę (na przykład w celu udostępnienia Twoich danych innej firmie 

należącej do grupy w celach rekrutacyjnych);  

• zobowiązuje nas do tego prawo;  

• jest to konieczne abyśmy mogli egzekwować nasze warunki użytkowania, prawa i prawa 

własności lub prawa i prawa własności osób trzecich; lub  

• jest to konieczne w związku ze sprzedażą naszej firmy lub jej aktywów (w takim 

przypadku Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom i wszelkim doradcom 

potencjalnego nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom).  

Komu przekazujemy te informacje?  

Wszelkie informacje przesyłane nam w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne są 

przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są przekazywane poza ten obszar.  

Twoje prawa  

Możesz zwrócić się do nas w dowolnym momencie o dostarczenie kopii Twoich danych 

osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazałeś a które są przez nas 

przechowywane w celu zawarcia umowy między nami lub na podstawie Twojej zgody. Masz 

prawo zwrócić się o kopię tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu w urządzeniach, abyś mógł je wykorzystać ponownie lub 

udostępnić innym organizacjom.  

Jeśli uważasz, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat są niedokładne lub 

niekompletne, możesz zwrócić się do nas o ich korektę lub uzupełnienie.  

W niektórych okolicznościach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas 

Twoich danych oraz zwrócić się do nas o ograniczenie korzystania z Twoich danych i o ich 

usunięcie.  

Tym niemniej, istnieją wyjątki od tych praw. Na przykład, nie będziemy w stanie usunąć Twoich 

danych, jeśli jesteśmy zobowiązani przez prawo do ich przechowywania lub jeśli 

przechowujemy je w związku z umową jaką z Tobą zawarliśmy. Również dostęp do Twoich 

danych może zostać uniemożliwiony, jeśli ich udostępnienie ujawniłoby dane osobowe innej 

osoby, lub jeżeli prawo uniemożliwia nam ujawnienie takich informacji.  

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem 

iod@twinings.pl   

Kontakt z nami i twoje prawa do reklamacji  

Pytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej informacji o prywatności są mile widziane 

i należy je kierować pod adres iod@twinings.pl  

W razie wątpliwości wobec sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo 

złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl ;  

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt   
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