POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SERWISU PUMI.CO
Data aktualizacji: 12 czerwca 2019 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki PUMI dba o dane osobowe i prawa Użytkowników Serwisu.
1. DEFINICJE
a) Administrator – firma PUMI Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-148), ul. Samuela Lindego 14, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000642280, NIP: 6772408804, Regon: 365645458
(dalej PUMI), która od 25 maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.
b) Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych dobrowolnie w Serwisie przez Użytkowników, które są
gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez PUMI, za zgodą Użytkownika, na
potrzeby świadczenia Usług i Usług Płatnych Serwisu.
c) Konto – zbiór Danych i ustawień utworzonych przez Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania
Usługami i Usługami Płatnymi.
e) Pracodawca - Użytkownik publikujący oferty pracy w Serwisie.
f) Regulamin – Regulamin Serwisu.
g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
h) Serwis – serwis internetowy pumi.co, w ramach którego PUMI świadczy swoje Usługi i Usługi Płatne.
j) Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia PUMI na rzecz Użytkowników wykonywane nieodpłatnie – ich wykaz dostępny jest
w Regulaminie Serwisu – Użytkownik (prywatny)/Regulaminie Serwisu – Pracodawca.
k) Usługa/Usługi Płatne – świadczenia, za które PUMI pobiera opłatę - ich wykaz dostępny jest w Regulaminie Serwisu –

Użytkownik (prywatny)/Regulaminie Serwisu – Pracodawca.
l) Użytkownik – Osoba, która skutecznie założy Konto w Serwisie po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu i Polityki
Prywatności oraz uzyska dostęp do Usług i/lub Usług Płatnych w Serwisie; W przypadku Serwisu wyróżnić można dwie
główne grupy Użytkowników: Użytkownik (prywatny) oraz Pracodawca; Zapisy rozłączne dla obu grup oznaczone są
informacją o kategorii Użytkownika, którego dotyczą; nieoznaczone zaś dotyczą łącznie obu grup.

ł) Użytkownik niezalogowany – Użytkownik Serwisu, korzystający z Usług i/lub Usług Płatnych oferowanych przez PUMI w
zakresie niewymagającym założenia Konta.
W Polityce Prywatności PUMI używa także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta, które zostały zdefiniowane i
szczegółowo opisane w Regulaminie Serwisu – Użytkownik (prywatny)/Regulaminie Serwisu – Pracodawca.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT Z NIM
Administratorem danych osobowych jest firma PUMI Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-148), ul. Samuela Lindego
14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz przysługujących mu praw
wynikających z przetwarzania tych danych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - drogą mailową na
adres: iod@pumi.co
3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
W związku z tym, że PUMI świadczy różne Usługi i Usługi Płatne dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, dane
osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO:
A)

Założenie Konta przez Użytkownika (prywatnego), tj. rejestracja (przetwarzanie danych osobowych w zakresie usług
wymagających posiadania Konta, w tym np. dostępu do Usług Płatnych czy aplikowania na ofertę pracy poprzez
Serwis):
a) Zakres danych – PUMI przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone do formularza rejestracyjnego
Serwisu, to znaczy dane obligatoryjne: imię i nazwisko, nr telefonu, hasło oraz dane opcjonalne: adres e-mail,
dane kontaktowe z komunikatorów lub serwisów typu Social Media.
b) Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

B)

Założenie Konta przez Pracodawcę, tj. rejestracja (przetwarzanie danych osobowych w zakresie usług
wymagających posiadania Konta, w tym np. dostępu do Usług Płatnych):
c) Zakres danych – PUMI przetwarza dane osobowe Pracodawcy wprowadzone do formularza rejestracyjnego
Serwisu, to znaczy dane obligatoryjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail, kraj, hasło oraz
dane opcjonalne: numer NIP lub numer podatkowy.
d) Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

C)

Usługi niewymagające założenia Kont (przetwarzanie danych w celu świadczenia Usług niewymagających założenia
Konta, takich jak np. przeglądanie ofert pracy, polecanie ofert pracy poprzez Social Media):
a) Zakres danych - w tym celu PUMI przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika
niezalogowanego w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
b) Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

D)

Usługi Płatne niewymagające założenia Kont (przetwarzanie danych Użytkownika niezalogowanego) w celu
świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, takich jak np. dostęp do szczegółów oferty pracy bez
możliwości aplikowania poprzez Serwis):
a) Zakres danych - w tym celu PUMI przetwarza dane osobowe Użytkownika umożliwiające realizację transakcji
płatniczych za Usługi Płatne oraz dane dotyczące jego aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji,
urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
b) Podstawa prawna - Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług Płatnych zgodnie z Regulaminem
Serwisu – Użytkownik (prywatny)/Regulaminem Serwisu – Pracodawca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

E)

Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta przez Użytkownika - (przetwarzanie danych w celu
świadczenia usług wymagających założenia Konta):
a) Zakres danych - w tym celu PUMI przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w profilu „Moje
konto”, dane umożliwiające realizację transakcji płatniczych za Usługi Płatne oraz dane dotyczące jego
aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego,
przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
b) Podstawa prawna - Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług/Usług Płatnych zgodnie z
Regulaminem Serwisu – Użytkownik (prywatny)/Regulaminem Serwisu – Pracodawca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

F)

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
a) Zakres danych - w tym celu PUMI może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w
formularzu rejestracji (Użytkownik, w tym Pracodawca) lub formularzu kandydata aplikującego na ofertę pracy
poprzez Serwis (tylko Użytkownik prywatny), takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z
Usług/Usług Płatnych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług/Usług Płatnych
PUMI, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
b) Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes PUMI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

4. SPOSÓB OCENY ZAINTERESOWAŃ UŻYTKOWNIKA I JEGO PREFERENCJE
Serwis ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy oraz wszelkich komunikatów marketingowych do zainteresowań i
preferencji Użytkowników poprzez tzw. profilowanie; poniżej jego przykłady:
A)

Marketing Usług i Usług Płatnych
a) Zakres danych - w tym celu PUMI przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika przy utworzeniu Konta
oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, które są rejestrowane i przechowywane za
pośrednictwem plików cookies i, ewentualnie, technologii Local Storage.
Profilowanie w tym przypadku polega na gromadzeniu powyższych danych i – w oparciu o ich analizę oferowaniu Użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących Usług i Usług Płatnych.
b) Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes PUMI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu
własnych Usług i Usług Płatnych PUMI.

W trosce o prywatność i wolność osobistą Użytkownika PUMI korzysta jedynie z danych dotyczących jego zawodowej sfery
życia, zgromadzonych w ramach Serwisu. Dane te nie wykraczają poza ten obszar, w tym nie uwzględniają korzystania
Użytkownika z innych serwisów. Dodatkowo, każdemu Użytkownikowi przysługuje wgląd w przekazane PUMI dane osobowe,
a także możliwość ich poprawiania i wycofywania zgód na ich przetwarzanie w sposób opisany w pkt. 2 niniejszej Polityki
Prywatności.
5. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA OFERTY PRACY POPRZEZ SERWIS
W przypadku, gdy Użytkownik (prywatny) korzysta z usługi „Aplikuj” na oferty pracy publikowane w Serwisie, PUMI
przetwarza jego dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz dane zawarte w CV i formularzu
aplikacyjnym, a zdefiniowane uprzednio przez Pracodawcę.
PUMI przetwarza dane osobowe zawarte w CV Użytkownika (prywatnego), formularzu kandydata aplikującego na ofertę
pracy czy podane przez tego Użytkownika w Koncie dla celów prowadzenia rekrutacji. W tym zakresie PUMI przetwarza dane
osobowe jedynie na polecenie Pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. PUMI pośredniczy w wymianie danych
osobowych pomiędzy Użytkownikiem (prywatnym) a Pracodawcą, będąc przy tym administratorem tych danych.
6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe Użytkownika udostępniane są następującym kategoriom odbiorców:
A)

B)

C)
D)

Pracodawcy – PUMI udostępnia dane osobowe Użytkownika (prywatnego) firmom publikującym oferty pracy na
łamach Serwisu w przypadku aplikowania tego Użytkownika na oferowane stanowisko pracy. Do udostępnienia
danych osobowych dochodzi z chwilą skorzystania z usługi „Aplikuj”. Pracodawcy, którym udostępniane są dane
osobowe Użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym
zakresie poleceniom PUMI. W związku z tym PUMI nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
Dostawcy usług – PUMI przekazuje dane osobowe Użytkownika dostawcom usług, z których korzysta przy
prowadzeniu Serwisu i jego utrzymaniu. Dostawcy usług, którym PUMI przekazuje dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności albo podlegają poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
(podmioty przetwarzające,) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz
dostawców, z których usług korzysta PUMI: 21 Strun Sp. z o.o. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Lokalizacja - dostawcy PUMI mają siedzibę głównie w Polsce, ale również w Unii Europejskiej oraz poza nią.
Organy państwowe – PUMI udostępnia dane osobowe Użytkowników, jeżeli zwrócą się do PUMI o to uprawnione
organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
PUMI przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta
oraz związanych z nim funkcjonalności, a także korzystania z Usług i Usług Płatnych zgodnie z Regulaminem Serwisu –
Użytkownik (prywatny)/Regulaminem Serwisu – Pracodawca, jak również do celów marketingowych. Usunięcie Konta nie
oznacza automatycznego usunięcia Danych z Bazy Kont, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Dane takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, historia transakcji
płatniczych, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach przechowywane będą jeszcze przez okres 3 lat od daty
usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług/Usług Płatnych PUMI.

Dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych zawarte w plikach cookies PUMI przechowuje przez czas
odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez
PUMI z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies – Użytkownik (prywatny)/Polityce Cookies - Pracodawca.
8. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH
PUMI zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez
zgłoszenie żądania na adres e-mail IOD, wskazany w pkt 2. Polityki Prywatności. W trosce o rzetelne uwiarygodnienie
Użytkownika zgłaszającego żądanie, PUMI ma prawo skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania
tożsamości Użytkownika, którego dane dotyczą.
A)

Prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji
w Serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych Usług/ Usług Płatnych i funkcjonalności oferowanych
poprzez Serwis. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie dokonywane przez PUMI zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody jest równoznaczne z usunięciem Konta, a zatem uniemożliwi dalsze korzystanie z Usług, Usług
Płatnych lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PUMI może świadczyć jedynie za zgodą. Podstawa prawna:
art. 7 ust. 3 RODO.

B)

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PUMI przetwarza je w oparciu o prawnie
uzasadniony interes PUMI, np. w związku z marketingiem własnych Usług czy Usług Płatnych, prowadzeniem
statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu i rozwijania ułatwień w korzystaniu z jego zasobów.
Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących własnych Usług/Usług Płatnych PUMI,
będzie dla PUMI oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w
tych celach.
Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i PUMI nie będzie miało innej podstawy prawnej do przetwarzania
jego danych osobowych, usunie te dane, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

C)

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia
wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych PUMI będzie
traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PUMI
może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail
oraz historię aplikowania, historię transakcji płatniczych, które to dane PUMI zachowuje dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług/Usług Płatnych. Podstawa prawna: art. 17 RODO

D)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Jeżeli Użytkownik zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia PUMI uniemożliwi mu
korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług/Usług Płatnych, z których korzystanie będzie się wiązało z
przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PUMI nie będzie też do Użytkownika wysłać żadnych komunikatów, w
tym marketingowych.
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PUMI ograniczy ich wykorzystanie
na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia
ich wykorzystania;
c) gdy jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których PUMI je zebrało lub wykorzystywało,
ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas
potrzebny do rozważenia czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów,

praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje PUMI, przetwarzając jego dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
E)

Prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo uzyskać od PUMI potwierdzenie czy PUMI przetwarza jego dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania jego danych lub o
kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu z mocy RODO;
c) uzyskać
kopię
swoich
danych
osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

F)

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie
danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie poprzez edycję w profilu „Moje konto”. W odniesieniu do
pozostałych danych osobowych ma prawo żądać od PUMI sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz
ich
uzupełnienia
(jeżeli
są
niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

G)

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył PUMI, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych, np. do innego
operatora podobnych serwisów. Ma również prawo żądać by dane osobowe zostały przesłane przez PUMI
bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
W takim przypadku dane osobowe Użytkownika PUMI wyśle w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest
formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie
otrzymanych
danych
do
innego
administratora
danych
osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

H)

Czas spełnienia żądań - w przypadku, gdy Użytkownik wystąpi do PUMI z żądaniem, PUMI spełni to żądanie albo
odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PUMI nie będzie mogło spełnić tego żądania w ciągu
miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio o zamierzonym
przedłużeniu terminu.

I)

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków – Użytkownik może zgłaszać do PUMI skargi, zapytania i wnioski dotyczące
przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy
RODO zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

9. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
PUMI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich Użytkowników. Serwis używa
szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia
przechwycenie dostępu do jego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
10. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez PUMI z plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies – Użytkownik
(prywatny)/Polityce Cookies - Pracodawca.
11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb PUMI może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności, do której dostęp Użytkownik zachowuje w
każdej chwili ze stopki strony głównej Serwisu. W przypadku istotnych zmian PUMI może także wysłać Użytkownikom odrębne
powiadomienia na wskazane przez nich adresy e-mail/nr telefonów.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem Serwisu –
Użytkownik (prywatny)/Regulaminem Serwisu – Pracodawca oraz przepisami prawa.

