POLITYKA PRYWATNOŚCI

Capgemini uważa, że wprowadzenie zaufania i prywatności ma ważne znaczenie dla ciągłego
rozwoju Internetu. Uważamy także, że efektywne gromadzenie, wykorzystanie i przesyłanie
informacji sprzyja rozwojowi Internetu i handlowi elektronicznemu, pod warunkiem, że takie
informacje wykorzystywane są w sposób rzetelny i odpowiedzialny

Wprowadzenie
W celu poinformowania użytkowników o naszej Polityce i działaniach w zakresie gromadzenia,
wykorzystania i przesyłania danych osobowych przez Internet, Capgemini udostępnia kopię
elektroniczną tej Polityki. Polityka dotyczy wszystkich stron internetowych będących
własnością i administrowanych przez Cap Gemini S.A. i/lub firm zależnych bezpośrednio lub
pośrednio od Cap Gemini S.A. (zwanych zbiorczo „Capgemini”), chyba że dana strona
internetowa prezentuje własną politykę prywatności .
Cap Gemini S.A. lub jedna z firm zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Cap Gemini S.A.
jest kontrolerem danych w zakresie gromadzenia danych osobowych i przetwarzania ich przez
odpowiednią stronę internetową. Każdy z tych podmiotów Capgemini jest zarejestrowany w
stosownej instytucji ochrony danych w zakresie kompetencji do przetwarzania danych
osobowych poprzez takie strony internetowe.
W tej Polityce “dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej, które
identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną (wraz z innymi informacjami, które z
uzasadnionym prawdopodobieństwem mogą znaleźć się w posiadaniu Capgemini), takie jak
nazwisko, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej.

Zbieranie danych osobowych
Mówiąc ogólnie, można odwiedzić strony internetowe Capgemini bez dostarczania danych
osobowych o sobie. Jednakże, aby uzyskać dostęp do niektórych części naszych stron
internetowych, np. w celu pobrania pewnych dokumentów lub w powiązaniu z innym
specyficznym celem, możemy wymagać danych osobowych użytkownika. W takich
przypadkach udostępnienie nam danych jest dobrowolne. Jeśli użytkownik nie dostarczy nam
swoich danych osobowych, nie będzie mógł korzystać z odpowiednich funkcjonalności
oferowanych przez nasze strony internetowe, takich jak komunikacja, pobieranie dokumentów
lub rekrutacja. Poniżej opisano cele gromadzenia danych osobowych użytkownika wraz z
krótkim opisem, w jaki sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane w każdym przypadku.
•

•

Komunikacja z użytkownikiem. Będziemy wykorzystywać komentarze lub inne
życzenia dostarczone nam przez użytkownika poprzez nasze strony internetowe, takie
jak zapytania online lub rejestracja obecności na konferencji. Może to obejmować
rozmowę telefoniczną lub skomunikowanie się pocztą elektroniczną.
Bezpośredni marketing i promocja. Bezpośredni marketing i/lub działania
promocyjne przez lub w imieniu Capgemini może obejmować dostarczenie
użytkownikowi określonych informacji, na które zgłosił on online zapotrzebowanie lub
dostarczenie bardziej ogólnych informacji dotyczących innych ofert Capgemini.

•

•

•

•

Jednakże, gdy zbieramy dane osobowe dla celów bezpośredniego marketingu lub
promocyjnych, oferujemy na ogół użytkownikowi odpowiedni wybór wykorzystania
danych osobowych.
Rekrutacja i przetwarzanie danych. Jeśli użytkownik dostarczy przez Internet CV
lub aplikację o pracę, wykorzystamy dane osobowe do celów związanych z rekrutacją,
co może obejmować kontakt pocztą elektroniczną, telefoniczny lub pocztowy. W
niektórych przypadkach użytkownik może być poproszony o zarejestrowanie się na
naszej stronie internetowej, aby mógł online śledzić załatwianie swojej aplikacji.
Capgemini może przechowywać dane użytkownika w pliku przez stosowny czas, aby
użytkownik mógł w przyszłości skorzystać z innych możliwości zatrudnienia w
Capgemini, chyba że użytkownik życzy sobie inaczej. Klauzula informacyjna dotycząca
zakresu danych zbieranych i przetwarzanych przez Capgemini Polska w celach
rekrutacyjnych, a także sposobu ochrony tych danych i wykorzystania w związku ze
stosunkiem zatrudnienia, znajduje się w zakładce polityka prywatności HR.
Forum dyskusyjne. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w forum dyskusyjnym
lub w czacie (chat room), w niektórych przypadkach użytkownik może być poproszony
o podanie pewnych szczegółów, jak nazwisko i adres poczty elektronicznej.
Użytkownik musi również zdawać sobie sprawę, że jego komentarze mogą być szeroko
udostępnione innym wewnątrz lub na zewnątrz Capgemini, w zależności od tego, w
którym forum dyskusyjnym lub czacie bierze udział.
Utrzymanie strony internetowej i prowadzenie badań dotyczących zadowolenia
klientów. Wykorzystamy dane osobowe użytkownika do utrzymania i ulepszenia
naszej strony internetowej. Możemy również wykorzystać dane osobowe do
prowadzenia badań dotyczących zadowolenia klientów.
Opracowanie globalnych statystyk w zakresie korzystania ze strony internetowej.

Podając swoje dane osobowe na tej stronie, użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne
pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Capegemini
w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Cookies
Używamy cookies na tej stronie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo
na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Cookies to małe cząstki informacji, które strona wysyła do komputera, przeglądarki
internetowej podczas przeglądania strony internetowej. Mają wielorakie zastosowania, ale
przede wszystkim, pliki Cookie umożliwiają łatwe poruszanie się pomiędzy stronami,
zapamiętywanie preferencji, a ostatecznie poprawiają doznania użytkownika. Pliki Cookies
mogą byż przechowywane na Twoim urządzeniu w celu identyfikacji komputera.
Pliki Cookies używane na tej stronie internetowej mogą być ustawione przez naszą witrynę lub
przez witrynę strony trzeciej. Co więcej, pliki Cookies mogą być „sesyjne” lub „stałe”. Sesyjne
pliki Cookies to takie, które są automatycznie kasowane, gdy użytkownik zamyka
przeglądarkę. Natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika, do momentu osiągnięcia daty ważności. Pliki Cookies wykorzystane na stronie
Capgemini posiada maksymalną żywotność 12 miesięcy.
A. Rodzaje
Cookies
Wykorzystujemy kilka rodzajów Cookies, zgodnie z klasyfikacją ICC UK Cookie Guide z

2012
roku.
Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych plików Cookie, poniżej wymieniona jest lista
plików Cookies których używamy na tej stronie,
Całkowicie
niezbędne
pliki
Cookies
Te pliki Cookies są niezbędne do poruszania się po stronie i do korzystania w pełni z jej funkcji,
takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików Cookies, wymagane
usługi
nie
mogą
być
zapewnione.
Całkowicie niezbędne pliki Cookies wykorzystywane na stronie Capgemini:
•

Pliki Cookies zarejestrowanych gości

Funkcjonalne
pliki
Cookies
Te pliki Cookies pozwalają stronie internetowej zapamiętać dokonane przez użytkownika
wybory i zapewniają ulepszone i bardziej spersonalizowane właściwości. Przykładowo, strona
może być w stanie dostarczyć lokalne informacje lub wiadomości poprzez przechowywanie
plików Cookies z informacją o obecnym położeniu użytkownika. Te pliki cookies mogą być
również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i
innych części stron internetowych, które można personalizować. Mogą być również
wykorzystane do świadczenia wymaganych usług, takich jak oglądanie wideo lub
komentowania blogu. Te pliki Cookies nie mają możliwości śledzenia aktywności na innych
stronach internetowych. Nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane
do reklamy.
Funkcjonalne pliki Cookies wykorzystywane na stronie Capgemini:
•
•

Funkcjonalne pliki Cookies zarejestrowanych gości
Społeczna wtyczka udostępniania zawartości plików Cookies

Wydajnościowe pliki Cookies
Pliki te są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z
witryny internetowej, na przykład, które odwiedzane są częściej oraz czy wyświetlane są
komunikaty o błędach. Wszystkie informacje zebrane za pomocą tych plików Cookie są
anonimowe, globalne i wykorzystywane tylko do opracowania i śledzenia poziomu ruchu,
prowadząc do poprawy działania naszej strony. Informacje te są wykorzystywane na wyłączne
potrzeby Capgemini, nie są powiązane z innymi danymi oraz nie są udostępniane osobom
trzecim.
Wydajnościowe pliki Cookies wykorzystywane na stronie Capgemini:
•
•

Pliki Cookies niezarejestrowanych gości
Analityczne pliki Cookies

Reklamowe pliki Cookies
Te pliki Cookies są wykorzystywane w dostarczeniu istotnych reklam użytkowanikom,
ograniczają ilość wyświetlonych użytkownikowi reklam i pomagają zmierzyć skuteczność
kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone przez agencje reklamowe za
zezwoleniem operatora serwisu. Zapamiętują, że użytkownik odwiedzili stronę internetową,

następnie informacja ta jest udostępniana innym organizacjom, między innymi
reklamodawcom. Dość często będą związane z funkcjonalnością strony przewidzianej przez
inne firmy.
Nie posiadamy reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej w związku z tym nie
używamy reklamowych plików Cookies.
Korzystamy z usług stron trzecich w celu zebrania i dostarczenia nam danych na temat
odbiorców reklamy naszego serwisu i aby dostarczyć ukierunkowane reklamy na witrynach
innych firm. Havas Media zajmuje się tym dla nas. Więcej informacji można znaleźć na ich
stronie internetowej .
Strony internetowe Social Media mogą zarejestrować pewne informacje (takie jak adres IP, typ
przeglądarki, język lub czas dostępu), jeśli podczas nawigacji użytkownik jest zalogowany na
na takiej stronie. Mogą one również połączyć te zebrane dane z informacjami profilowymi na
tej stronie. Nie kontrolujemy technologii śledzących stron trzecich, dlatego zaleca się, aby
zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności tych stron przed ich użyciem.
B. Korzystanie
z
plików
Cookies
Posiadamy możliwość korzystania z danych osobowych zgromadzonych z naszych plików
Cookies w celu identyfikacji zachowań użytkowników, aby móc dostarczać oferty oparte o
profile użytkowników.
Wydajnościowe pliki Cookies wykorzystywane na tej stronie nie zbierają danych osobistych.
Inne pliki Cookies mogą zbierać dane osobiste (w tym informacje z plików Cookies
umieszczanych w naszych reklamach na witrynach internetowych stron trzecich):
•
Jeśli
użytkownik
jest
zarejestrowany.
• Jeśli prześlemy użytkownikowi ukierunkowany e-mail, który zawiera sygnały nawigacyjne,
pliki Cookies lub podobnyą technologię. Dzięki temu będziemy wiedzieć czy użytkownik
otworzył,
przeczytał
lub
usunął
wiadomość.
• Po kliknięciu na link w marketingowym e-mailu od Capgemini, za pomocą pliku Cookie
będziemy sprawdzać, jakie treści użytkownik przegląda oraz co pobiera z naszej strony
internetowej, nawet gdy użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany na naszej stronie.
Poniżej znajduje się lista głównych plików Cookies, których używamy na naszej stronie
internetowej:
Pliki Cookies
Opis
Pliki
Cookies
Pliki Cookies przekazane są każdemu użytkownikowi
zarejestrowanych gości
Funkcjonalne
pliki
Pliki Cookies wykorzystywane do zapamiętania unikatowego
Cookies
identyfikatora przypisanego każdemu użytkownikowi
zarejestrowanych gości
Pliki Cookies ustawione przez usługi takie jak Facebook Connect
Społeczna
wtyczka
czy Twitter Button. Pozwalają one użytkownikom sieci
udostępniania zawartości
społecznych na dzielenie się zawartościom naszych stron
plików Cookies
internetowych, na portalach społecznościowych

Pliki
Cookies Pliki Cookies umożliwiające przypisanie niezarejestrowanym
niezarejestrowanych
gościom unikatowego identyfikatora, w celu ich rozpoznania i
gości
analizy zachowania na stronie internetowej.
Pliki Cookies używane do przechowywania adresu URL
poprzednio odwiedzanej strony. Umożliwiają śledzenie
wewnętrznej i zewnętrznej nawigacji odwiedzających. Jeśli
użytkownik “kliknie” na reklamę Capgemini na innej witrynie
internetowej, plik Cookie może zostać wykorzystany by
zarejestrować na jakiej stornie znajduje się użytkownik. Ma to na
celu zapewnienie skuteczności usługi reklamowej i pomiaru ilości
wyświetleń.
•

•

Analityczne pliki Cookies

•

•

•

•

Addthis: Pliki Cookies ustawione przez Addthis są
wykorzystywane do pomiarów użytkowników i funkcji
analitycznych. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o
ochronie prywatności Addthis celu uzyskania dalszych
informacji na temat ich stosowania i praw związanych z
wykorzystaniem tych ciasteczek.
Marketo: Pliki Cookies ustawione przez marketo są
wykorzystywane do śledzenia użytkowników na naszej
stronie internetowej. Wizyty są śledzone dla znanych gości.
Nieznany odwiedzający jest rejestrowany jako anonimowy
użytkownik. Proszę odnieść się do zasad zachowania
poufności marketo, w celu uzyskania dalszych informacji
na temat ich stosowania i praw związanych z ich
wykorzystaniem.
Google Analytics: ciasteczka utworzone przez Google
Analytics są używane w celach analitycznych, ale nie są
wykorzystywane
do
śledzenia
użytkowników
indywidualnych. W celu uzyskania dalszych informacji o
tym jak Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane w
naszym imieniu oraz jakie jest prawo do korzystania z
takich plików Cookies, proszę zapoznać się z
oświadczeniem o ochronie prywatności produktów i usług
Google Analytics. Jeśli, nie wyrażasz zgody na
gromadzenie danych osobistych przez Google Analytics,
możesz pobrać i zainstalować Add-on do przeglądarki Optout Google Analitics.
Doubleclick
Floodlight: te
pliki
Cookies
są
wykorzystywane w kampaniach Retargetowania. Proszę
zapoznać się z polityką prywatności Doubleclick
Floodlight, aby uzyskać więcej informacji na temat
korzystania z tych plików Cookies
Bluekai: te pliki Cookies służą do Retargetowanie na
LinkedIn. Proszę zapoznać się polityką prywatności
Bluekai, aby uzyskać więcej informacji na temat
korzystania z tych plików Cookies.
Mediamath: ciasteczka służą do Retargetowanie poprzez
Affiperf. Proszę odnieść się do zasad zachowania poufności

Mediamath w celu uzyskania dalszych informacji na temat
wykorzystania tych plików Cookies.

C.
Inne
techonologie
nie
związane
z
plikami
Cookies
Capgemini umożliwia również korzystanie z technologii, które pełnią funkcje podobne do
plików Cookies, takich jak sygnalizatory www, lub innych technologii, które mogą być
uwzględnione w działaniach marketingowych wiadomości e-mail lub biuletynach
informacyjnych w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i czy linki został użyty .
Sygnalizatory www nie umieszczają informacji na urządzeniu, lecz mogą działać w połączeniu
z plikami Cookies w celu monitorowania aktywności na stronie.
D. Sygnał
“Do
not
track”
Niektóre przeglądarki internetowe mogą przekazywać sygnały „Do-not-track” do stron, z
którym przeglądarka się komunikuje. Począwszy od daty ostatniej aktualizacji niniejszej
polityki prywatności, nie ustalono jeszcze standardu branży co do tego w jaki sposób reagować
na te sygnały. Dlatego nasza strona obecnie nie rozpoznaje lub nie reaguje na te sygnały.
Niemniej jednak, Capgemini będzie ponownie oceniać swoje podejście do reagowania, gdy
norma zostanie ustalona. Jednakże, w tym czasie można wyrazić swoje preferencje prywatności
dotyczące korzystania z większości plików cookie w przeglądarce internetowej.
E. Jak zaakceptować lub odrzucić plikie Cookies
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików Cookies z naszej strony internetowej, możesz ustawić
swoją przeglądarkę, aby odmawiała przyjmowania plików Cookies lub ustawić ją tak, aby
powiadamiała o otrzymaniu pliku Cookie, który można odrzucić. Można również wyłączyć
funkcję Cookies na przeglądarce internetowej. Aby zrozumieć jak to zrobić, informacje można
znaleźć w przeglądarce, w sekcji „narzędzia”, lub innej podobnej zakładce.
Zalecamy,
aby
pozostawić
pliki
Cookies
aktywne.
Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania, wyłączenia lub w inny sposób odrzucania
plików cookie, niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub nie będą
w stanie korzystać z żadnych usług na stronie internetowej, wymagających zalogowania się.
Jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczanie plików Cookies na komputerze, należy je wyłączyć.
W tym celu, należy postępować zgodnie z instrukcjami odpowiednimi do używanej
przeglądarki:
•
•
•
•

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer
Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox
Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari
Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome

Organizacja globalna
Capgemini jest organizacją globalną. Chociaż posiadamy odrębne podmioty prawne (np. filie
krajowe) w wielu częściach świata, nasze procedury wewnętrzne i infrastruktura mają zakres i
charakter międzynarodowy przekraczając granice między państwami. Zatem użytkownik
powinien zdawać sobie sprawę, że możemy korzystać z jego danych osobowych wewnątrz

Capgemini i przesyłać je do państw na świecie, gdzie posiadamy ośrodki danych lub w inny
sposób prowadzimy działalność gospodarczą, również do państw znajdujących się poza
terytorium Unii Europejskiej (UE). W takich przypadkach Capgemini będzie przetwarzać dane
osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce i zgodnie z właściwym prawem.

Dostawcy
Podobnie jak wiele organizacji korzystamy z usług innych firm, dostawców, do zbierania,
wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych w naszym imieniu. Nasza
praktyka wymaga, aby strony trzecie przetwarzały dane osobowe zgodnie z zachowaniem
polityki prywatności i bezpieczeństwa Capgemini.

Reorganizacje działalności gospodarczej
Podobnie jak wiele organizacji, Capgemini może od czasu do czasu reorganizować swoją
działalność gospodarczą na całym świecie, poprzez zakup nowych jednostek gospodarczych
lub sprzedaż bądź fuzję istniejących jednostek gospodarczych. Może to obejmować ujawnianie
danych osobowych przyszłym lub aktualnym nabywcom części naszych jednostek
gospodarczych lub otrzymywanie danych osobowych od potencjalnych sprzedających. Nasze
procedury prawne wymagają poszukiwania odpowiedniego zabezpieczenia poufności danych
osobowych ujawnianych w tego typu transakcjach.

Ujawnianie zgodne z prawem
Capgemini może ujawnić dane osobowe użytkownika w celu wyegzekwowania Warunków
Korzystania z naszej strony internetowej lub dla ochrony bezpieczeństwa osobistego, stron
internetowych publicznych lub Capgemini. Możliwe jest również, że zgodnie z prawem
będziemy musieli ujawnić dane osobowe użytkownika na podstawie potencjalnego wezwania
lub nakazu sądowego lub innego urzędowego w każdym z państw, w których prowadzimy
działalność gospodarczą.

Dane osobowe wrażliwe
Zasadą ogólną jest, że Capgemini nie gromadzi „danych osobowych wrażliwych” przez swoją
stronę internetową. “Dane osobowe wrażliwe” dotyczą informacji na temat pochodzenia
rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych,
przynależności związkowej lub dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego. Przekazując
nam dobrowolnie dane osobowe wrażliwe (np. dostarczając nam online CV lub aplikację o
pracę) użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w sposób
opisany w niniejszej Polityce.

Dostęp, poprawianie, aktualizowanie i usuwanie danych
osobowych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki, lub chciałbyś otrzymać
kopię swoich danych osobowych, prosimy o wypełnienie tego formularza . Także, jeśli
uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub pragniesz je usunąć, również prosimy

o wypełnienie formularza, aby Capgemini mogło dokonać niezbędnych aktualizacji, korekt i /
lub wykasowań.

Bezpieczeństwo i integralność danych
Capgemini stosuje różne środki bezpieczeństwa technologiczne i proceduralne w celu
zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych, używania lub ich przesyłania przed utratą,
niewłaściwym używaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże użytkownik powinien sobie
zdawać sprawę, że ze względu na otwarty i niezabezpieczony charakter Internetu, Capgemini
nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet.

Witryny internetowe stron trzecich
Strony internetowe Capgemini mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich.
Capgemini w żaden sposób nie reprezentuje ani nie gwarantuje takich stron internetowych
(stron trzecich). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich
stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w
oparciu o inne warunki niż Capgemini. Po wejściu na stronę internetową (strony trzeciej)
użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron
trzecich).

