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Polityka prywatności w Objectivity

Poniższa polityka zawiera informację
o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie
Objectivity. Znajdź proces w trakcie którego przekazałeś/aś nam swoje dane i dowiedz się
jak będą one przetwarzane.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Polityką
Prywatności a klauzulami przekazanymi Tobie
w związku z konkretnym procesem, pierwszeństwo
ma przekazana już klauzula.

Dodatkowa informacja: W grupie Objectivity korzystamy z połączonej bazy HR dla całej Grupy, gdyż
dana rekrutacja nie musi być koniecznie związana z zatrudnieniem w z góry określonej spółce.
Dodatkowo osoby z naszej spółki matki (Objectivity
Ltd.) mogą brać udział w ocenie kandydata na
kluczowe stanowiska w innych spółkach z Grupy
– dlatego Twoje dane bedą współadministrowane
przez więcej niż jeden podmiot.

W skład Grupy Objectivity wchodzą:
▪ Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
142a,

Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych, pisząc na adres:
dpo@objectivity.co.uk.

▪ Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (wpisana do
rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 13900)
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
142a oraz
▪ Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9
Westwood House, Westwood Business Park
Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii.

Proces rekrutacyjny
Klient, kontraktor lub dostawca
Wydarzenia
Obsługa żądań
Formularz kontaktowy na stronie www
Pliki cookies

Proces rekrutacyjny
Administrator danych/Grupa Objectivity:
Współadministratorami Twoich danych osobowych
są Objectivity Bespoke Software Specialists
sp. z o.o. oraz Objectivity IT Solutions sp. z o.o.
(wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod
numerem 13900), obydwie z siedzibą we Wrocławiu
(54-429) przy ulicy Strzegomskiej 142a, a także –
jeśli aplikujesz na stanowisko w dziale zamówień,
sprzedaży lub jakiekolwiek stanowisko kierownicze
w którymkolwiek z działów – Objectivity Ltd.
z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House,
Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS,
w Wielkiej Brytanii.

Cele przetwarzania i podstawa prawna: Twoje dane
bedą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na
konkretne stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
osobowych – „RODO” (podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy). Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na przyszłość,
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a (zgoda).
Jeśli nawiążemy z Tobą kontakt, po zakończeniu
rekrutacji możemy zachować podstawowe dane
o przebiegu rekrutacji (np. nazwa rekrutacji, data
kontaktu/spotkania i przyczyny zakończenia rekrutacji) w celu usprawnienia procesów rekrutacyjnych
w przyszłości. W tym zakresie dane osobowe są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
t.j. na podstawie usprawiedliwionego interesu,
przez który należy rozumieć zachowanie wiedzy
o uprzednich rekrutajach aby utrzymać odpowiednią jakość obsługi kandydatów do pracy.
Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych
osobowych są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez Współadministratorów
danych) oraz podmioty przetwarzające dane
w imieniu Współadministratorów na podstawie
stosownej umowy powierzenia danych, tj dostawca
rozwiązania Hrlink - Online Technologies HR
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sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, oraz inni dostawcy
usług IT wspierających nasz proces rekrutacji.
Przekazywanie danych osobowych do państw
trzecich: staramy się ograniczać transfery danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji
składowania danych. Twoje dane osobowe mogą
potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich
(poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W
takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest
zabezpieczony poprzez certyﬁkację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy
Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp.
org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-fulltext/), ewentualnie również standardowe klauzule
umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Okres przetwarzania: W przypadku kandydatury
na obecną rekrutację, dane są przetwarzane do
momentu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie w celu przeprowadzenia
przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do
czasu wycofania zgody, chyba że wczesniej użyjesz
innego, równoważnego środka, np. zgłosisz żądanie
usunięcia danych.
Podstawowe dane o przebiegu rekrutacji (np. nazwa
rekrutacji, data kontaktu/spotkania i przyczyny
zakończenia rekrutacji) są przetwarzane przez
3 lata po zakończeniu rekrutacji.
Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania
kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu
– zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie
danych (RODO/GDPR).
Cofnięcie zgody: Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w przyszłych procesach rekrutacyjnych, masz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
przed wycofaniem zgody.
Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do
UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody:
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne
w celu przeprowadzenia toczącego się procesu
rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
w związku z późniejszymi rekrutacjami jest dobrowolne, ale jej niewyrażenie spowoduje ich nieprzetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych niż
obecny.

Klient, kontraktor lub dostawca
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest:
a) Jeśli Twoja działalność prowadzona jest
w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytani
lub miejscu poza Niemcami lub Polską:
Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry,
9 Westwood House, Westwood Business Park
Coventry, CV4 8HS, Zjednoczone Królestwo;
b) jeśli Twoja działalność prowadzona jest
w Niemczech lub Polsce: Objectivity Bespoke
Software Specialists sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (54-429) przy ul. Strzegomskiej
142a, Polska;
Niezależnie od powyższego, jeśli zawarłeś umowę z
jedną ze spółek z grupy Objectivity, lub reprezentujesz podmiot, który zawarł taką umowę, administratorem danych osobowych jest ta spółka.
Inspektor ochrony danych:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych możesz skontaktować się z naszym
inspektorem danych osobowych, pisząc na adres:
dpo@objectivity.co.uk.
Cele przetwarzania:
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane
w celach związanych z:
a) kontaktem, np. udzielanie odpowiedzi na
zgłoszenia i bieżącą korespondencję, w tym
w ramach prowadzonego projektu, w którym
bierzesz udział;
b) naszą współpracą, np. wykonywaniem naszej
umowy;
c) zabezpieczeniem dokumentacji ﬁnansowej
(informacje z faktur), jak również zabezpieczeniem roszczeń prawnych po wygaśnięciu
naszej umowy;
d) jeśli jesteś przedstawicielem Klienta
lub potencjalnego Klienta – działaniami
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marketingowymi i promocyjnymi w związku
z naszą działalnością kierowanymi do Klienta.
Podstawa prawna przetwarzania:
a) jeśli reprezentujesz naszego Klienta,
podstawą prawną przetwarzania danych
w okresie obowiązywania umowy jest art.
6 ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony
interes administratora, a mianowicie
(w zależności od okoliczności): wykonanie
umowy, kontakt, zabezpieczenie dokumentacji
pod kątem potencjalnych roszczeń prawnych
lub obrony oraz potencjalnie działania marketingowe i promocyjne w związku
z naszą działalnością.
b) jeśli reprezentujesz naszego potencjalnego
Klienta, podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie
uzasadniony interes administratora
(w zależności od okoliczności), czyli kontakt
i potencjalnie działania marketingowe i promocyjne w związku z naszą działalnością.
c) jeśli jesteś członkiem zespołu Klienta
wykonującego umowę lub współpracujesz
z takim zespołem od strony Klienta, podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6
ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony
interes administratoraw postaci kontaktu
zabezpieczenia dokumentacji w celu dochodznia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi;
d) jeśli jesteś naszym Kontrahentem/Dostawcą
będącym osobą ﬁzyczną, podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
b RODO (wykonanie umowy), a po zakończeniu
obowiązywania umowy - art. 6 ust. 1 lit. f
(uzasadniony interes w postaci kontaktu oraz
zabezpieczenia dokumentacji w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi
roszczeniami prawnym). Jeśli reprezentujesz
wiekszego Kontrahenta/Dostawcę, podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f,
tzn. nasz prawnie uzasadniony interes, tj.
w zależności od okoliczności: wykonanie
umowy, kontakt, zabezpieczenie dokumentacji
na potrzeby dochodzenia potencjalnych
roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.
Możemy przetwarzać Twoje dane również później,
jeśli i dopóki mamy w tym interes prawny lub
dopóki wyrazisz sprzeciw.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych
są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione
przez Administratora danych) oraz podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora na
podstawie stosownej umowy powierzenia danych,
które są naszymi dostawcami rozwiązań IT.
Przekazywanie danych osobowych do państw
trzecich: Staramy się ograniczać transfery danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji
składowania danych. Twoje dane osobowe mogą
potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich
(poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
W takich przypadkach, transfer danych poza EOG
jest zabezpieczony poprzez certyﬁkację naszych
dostawców w programie Tarcza Prywatności
(Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA,
https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full-text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Okres przetwarzania:
a) Jeśli reprezentujesz naszego Klienta lub
współpracujesz z nim, Twoje dane osobowe
będą przetwarzane do zakończenia okresu
przedawnienia roszczeń związanych z umową
oraz roszczeń związanych z dokumentami księgowymi (np. fakturami) wystawianymi
w związku ze współpracą;
b) Jeśli reprezentujesz naszego potencjalnego
Klienta, możemy przetwarzać twoje dane
osobowe przez okres, w którym mamy w tym
prawnie uzasadniony interes lub do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
c) Jeśli jesteś członkiem zespołu wykonującego
umowę lub ściśle z nim współpracujesz od
strony zleceniodawcy, możemy przetwarzać
twoje dane osobowe przez okres trwania
umowy z Klientem lub ze zleceniodawcą oraz
do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń
związanych z umową oraz roszczeń związanych
z dokumentami księgowymi (np. fakturami)
wystawianymi w związku ze współpracą;
d) Jeśli jesteś lub reprezentujesz naszego
Kontrahenta/Dostawcę, Twoje dane osobowe
będą przetwarzane do zakończenia okresu
przedawnienia roszczeń związanych z umową
oraz roszczeń związanych z dokumentami
Conﬁ dentiality level – Public
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księgowymi (np. fakturami) wystawianymi
w związku ze współpracą.
Twoje uprawnienia: Masz prawo zażądania od nas
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do
sprzeciwu – zgodnie z przepisami RODO.
Skarga: Masz prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych: Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub
uniemożliwić kontakt, rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z Objectivity.
Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych: Jeśli reprezentujesz naszego obecnego lub
potencjalnego Klienta, w przypadku otrzymania
materiałów marketingowych od nas, informujemy,
że masz prawo rezygnacji z ich otrzymywania w
dowolnym czasie. Przetwarzanie w celach marketingowych nie dotyczy osób realizujących jedynie
działania projektowe ze strony zleceniodawcy.

Wydarzenia
Jeśli zgłosisz swoją chęć udziału w Wydarzeniu,
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy
Strzegomskiej 142 („Objectivity”). Jeśli rejestracja
na wydarzenie odbywa się poprzez portal zewnętrzny, zapoznaj się również z zasadami/polityką
prywatności tego portalu.
Administrator danych: Administratorem Twoich
danych osobowych jest Objectivity.
Cel i podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane
będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych – „RODO”
(prawnie usprawiedliwionym interes administratora
w postaci organizacji wydarzenia). Jeśli w toku wydarzenia podpisałeś dodatkowe oświadczenia, np.
przeniosłeś prawa do materiałów wytworzonych
w jego trakcie na podstawie odrębnej umowy, twoje
dane mogą być przetwarzane przez okres ważności

umowy i okres przedawnienia wynikających z niej
roszczeń na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1
lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1
lit. f RODO (interes administratora – dochodzenie
roszczeń z umowy).
Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych są:
formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez
Administratora danych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie
stosownej umowy powierzenia danych, które są
naszymi dostawcami rozwiązań IT.
Przekazywanie danych osobowych do państw
trzecich: staramy się ograniczać transfery danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji
składowania danych. Twoje dane osobowe mogą
potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich
(poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
W takich przypadkach, transfer danych poza EOG
jest zabezpieczony poprzez certyﬁkację naszych
dostawców w programie Tarcza Prywatności
(Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA,
https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full-text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Okres przetwarzania: Twoje dane bedą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, a po
jego zakończeniu przez okres niezbędny w celu
jego rozliczenia i zabezpieczenia dokumentów księgowych, jesli takie zostaną wytworzone (z reguły
5 lat od końca roku obrotowego). Jeśli w toku wydarzenia podpisałeś dodatkowe oświadczenia, np.
przeniosłeś prawa do materiałów wytworzonych
w jego trakcie, Twoje dane będą przetwarzane
do czasu wygaśnięcia takich praw lub wygaśnięcia roszczeń związanych z ich przeniesieniem,
rozporządzaniem lub korzystaniem z nich.
Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania
kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu
– zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie
danych (RODO/GDPR).
Cofnięcie zgody: Jeśli wyrazisz zgodę, masz prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpłyConﬁ dentiality level – Public
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wu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem.
Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do
UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody:
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie
może utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału
w wydarzeniu.

Obsługa żądań
Administrator danych: Administratorem Twoich
danych osobowych jest:
▪ Objectivity Bespoke Software Specialists
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy
ulicy Strzegomskiej 142a (OBSS),
▪ Objectivity IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu 54-429 przy ulicy Strzegomskiej 142a
(OITS) i/lub
▪ Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9
Westwood House, Westwood Business Park
Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii (OLTD),
w zależności od tego, w jakiej sprawie się
kontaktujesz. Administratorem jest ta spółka,
do której wnosisz żądanie i o której statusie
jako administrator danych zostałeś już
najprawdopodobniej poinformowany (np. jeśli
pracowałeś w OBSS i kontaktujesz się w sprawie
związanej z przetwarzaniem danych osobowych
w zatrudnieniu - otrzymałeś już informację, że
administratorem Twoich danych jest OBSS).
Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz
skontaktować się z naszym inspektorem danych
osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.
Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna:
Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi
zgłoszenia, a po dokonaniu jego zamknięcia przez
termin przedawnienia roszczeń w celu obrony przed
nimi. Podstawą prawą przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora
danych w postaci obsługi zgłoszeń oraz obrony
przed roszczeniami.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych
są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione
przez Administratora danych) oraz podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora na
podstawie stosownej umowy powierzenia danych,
które są naszymi dostawcami rozwiązań IT
Przekazywanie danych osobowych do państw
trzecich: staramy się ograniczać transfery danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji
składowania danych. Twoje dane osobowe mogą
potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich
(poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
W takich przypadkach, transfer danych poza EOG
jest zabezpieczony poprzez certyﬁkację naszych
dostawców w programie Tarcza Prywatności
(Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA,
https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full-text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania
kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu –
zgodnie z RODO.
Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do
UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych: Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub
uniemozliwić obsługę Twojego zgłoszenia. Np. jesli
nie podasz nam adresu e-mail, nie będziemy mogli
do Ciebie odpisać.

Formularz kontaktowy na stronie www
Niniejsza informacja ma zastosowanie jeśli kontaktujesz się z nami poprzez formularz na naszej
stronie www. Jeśli jednak Twoje zapytanie dotyczyjednej z kwestii wskazanej w powyższych sekcjach, zapoznaj się z daną sekcją w celu otrzymania
bardziej precyzyjnej informacji, która będzie stosowana od momentu, w którym ustalimy jaki jest cel
Twojej korespondencji.
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Administrator danych/Grupa Objectivity:
Współadministratorami Twoich danych osobowych
są Objectivity Bespoke Software Specialists
sp. z o.o., Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem
13900), obydwie z siedzibą we Wrocławiu (54-429)
przy ulicy Strzegomskiej 142a, a także Objectivity
Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House,
Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS,
w Wielkiej Brytanii.
Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych
osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.
Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi żądania
lub zapytania. Po zakończeniu korespondencji,
Twoje dane moga być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres
ich przedawnienia. Podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz uzasadniony interes w postaci obsługi żądań i zapytań oraz dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych
są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione
przez Administratora danych) oraz podmioty
przetwarzające dane w imieniu Administratora na
podstawie stosownej umowy powierzenia danych,
które są naszymi dostawcami rozwiązań IT.
Przekazywanie danych osobowych do państw
trzecich: staramy się ograniczać transfery danych
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji
składowania danych. Twoje dane osobowe mogą
potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich
(poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
W takich przypadkach, transfer danych poza EOG
jest zabezpieczony poprzez certyﬁkację naszych
dostawców w programie Tarcza Prywatności
(Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA,
https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full-text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania

kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu –
zgodnie z RODO.
Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do
UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych: Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub
uniemożliwić obsługę Twojego zążdania lub zapytania. Np. jeśli nie podasz nam adresu e-mail, nie
będziemy mogli do Ciebie odpisać.

Cookies
Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie
ilości informacji, które są pobierane na urządzenie
podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie są
odsyłane z powrotem na początkową stronę internetową podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej
strony internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie.
Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają
witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika. Więcej
informacji na temat plików cookie można znaleźć
na stronach: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu, a także wideo dotyczące plików
cookie na stronie www.google.co.uk/goodtoknow/
data-on-the-web/cookies.
Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, na
przykład umożliwiają sprawną nawigację między
stronami, zapamiętanie preferencji i ogólnie
poprawiają komfort użytkowania. Mogą również
pomóc w zapewnieniu, że reklamy wyświetlane
online są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich
zainteresowań.
Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie zostały
podzielone na kategorie w oparciu o przewodnik
ICC UK Cookie. Lista wszystkich plików cookie używanych na tej stronie według kategorii jest przedstawiona poniżej.
Możesz skonﬁgurować przeglądarkę tak, aby
przestała akceptować pliki cookie z naszej witryny lub ogólnie z witryn internetowych lub aby
usunąć pliki cookie, które są już przechowywane
na Twoim urządzeniu. Sprawdź ustawienia Twojej
przeglądarki. Pamiętaj, że Twoja przeglądarka jest
Conﬁ dentiality level – Public
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prawdopodobnie skonﬁgurowana tak, aby domyślnie akceptowała wszystkie pliki cookie.
Gdzie znaleźć informacje o kontrolowaniu plików
cookie:
▪ Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/plpl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
▪ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/
pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
▪ Chrome: https://support.google.com/
chrome/answer/95647?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=pl
▪ Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/
Czyszczenie%20historii%20przegl%C4%85dania
▪ Safari – urządzenia mobilne: https://support.
apple.com/pl-pl/HT201265
▪ Safari – inne: https://support.apple.com/kb/
ph21411?locale=pl_PL
Kategoria 1: niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji,
takich jak zapamiętywanie odpowiedzi na nasze
okno z wiadomością o akceptacji plików cookie.
Nie potrzebujemy zgody na używanie tych plików
cookie.
Kategoria 2: wydajnościowe pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki
sposób użytkownicy odwiedzają witrynę, na
przykład które strony odwiedzają najczęściej i czy
otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyﬁkujących użytkownika. Wszystkie informacje
zbierane przez te pliki cookie są zbiorcze i dlatego
anonimowe. Jest używany tylko w celu poprawy
działania witryny.

wania zmian wprowadzonych w rozmiarze, czcionkach i innych częściach stron internetowych, które
można dostosować. Informacje zbierane przez te
pliki (jeśli istnieją) mogą być zanonimizowane i nie
mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na
innych stronach internetowych.
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz
się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.
Kategoria 4: reklamowe i targetujące pliki cookies
Obecnie nie używamy tego rodzaju plików cookie
na naszej stronie internetowej.
Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do
dostarczania reklam bardziej odpowiednich dla
Ciebie i Twoich zainteresowań. Są również używane
do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz
do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.
Zazwyczaj są umieszczane przez sieci reklamowe
za zgodą operatora strony. Pliki te pamiętają, że
odwiedziliście stronę internetową, a informacje te
można udostępniać innym organizacjom, takim jak
reklamodawcy. Dość często docelowe lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością witryny dostarczonej przez inną organizację.
Te pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoich
zwyczajach przeglądania, aby reklama była odpowiednia dla Ciebie i Twoich zainteresowań.
Nie będziemy używać plików cookie tego typu bez
Twojej zgody. Odpowiednia informacja wyjaśni, co
zamierzamy zrobić z tak pozyskanymi informacjami.
Nie przekazujemy danych pozyskanych przy uzyciu
tych plików cookies stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i uzyskania jego
zgody.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz
się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.
Kategoria 3: cookies funkcjonalnoścI
Te pliki cookie pozwalają stronie zapamiętać
wybory dokonane, jeśli takie istnieją (takie jak
nazwa użytkownika, język lub region, w którym się
znajdujesz) i zapewnić ulepszone, bardziej osobiste
funkcje, jeśli takie funkcje staną się dostępne.
Te pliki cookie mogą być używane do zapamiętyConﬁ dentiality level – Public

OBJECTIVITY

Objectivity Privacy Notice

This policy includes information on personal data
processing in the Objectivity Group. Find a process
for which you have provided us with your data and
learn how we process it.
In the event of inconsistencies between this Privacy
Notice and the clauses provided to you in connection with a relevant process, the provided clause
shall prevail.
The Objectivity Croup consists of:
▪ Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
with its registered ofﬁce in Wrocław at ul. 142a,
▪ Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (entered in the
Register of Employment Agencies, number 13900
with its registered ofﬁce in Wrocław at
ul. Strzegomska 142a, and
▪ Objectivity Ltd. with its registered ofﬁce in
Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business
Park Coventry, CV4 8HS, United Kingdom.
Recruitment process
Client or counterparty
Events
Handling requests
Contact formular on our website
Cookies

Recruitment process
Data controller/Objectivity Group: The Joint
Controllers of your personal data are Objectivity
Bespoke Software Specialists sp. z o.o. and
Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (entered in the
Register of Employment Agencies, number 13900),
both with their registered ofﬁces in Wrocław (54429) at ul. Strzegomska 142a, and – if you apply
for a position in the ordering or sales department
or any executive position in any of the departments
– Objectivity Ltd. with its registered ofﬁce in
Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business
Park Coventry, CV4 8HS, United Kingdom.
Additional information: In the Objectivity Group
we use a group-wide HR base, since recruitment to
a particular position does not have to necessarily

be related to employment in a pre-speciﬁed company. In addition, the people in our parent company
(Objectivity Ltd.) may participate in evaluation of
candidates for key positions in other Group companies – therefore your data will be jointly controlled
by more than one entity.
Data Protection Ofﬁcer (DPO): In matters related to
data processing, you may contact our data protection ofﬁcer at: dpo@objectivity.co.uk.
Purposes of processing and legal basis: Your data
will be processed for purposes of recruitment for a
speciﬁc position based on Article 6(1)(b) of the
General Data Protection Regulation – GDPR (to
take steps at the request of the data subject prior
to entering into a contract). If you also consent to
your personal data processing with effect for the
future, your data will be processed to conduct future recruitment based on Article 6(1)(a) (consent).
If we make contact with you, we may retain basic
information on the recruitment process (e.g. the
name of the position, date of contact/meeting and
the reason for closing the recruitment process) to
facilitate recruitment processes in the future. In
this scope, personal data is processed on the
basis of art. 6(1)(f) of the GDPR, i.e. on the basis of
our legitimate interest which is the retention of
knowledge on previous recruitment processes
in order to maintain adequate quality in the handling of candidates.
Recipients of personal data: Recipients of personal
data are: individuals formally authorized to
process personal data (engaged by the Joint
Controllers) and entities which process personal
data on behalf of the Joint Controllers on the basis
of appropriate data processing agreements, i.e. the
provider of HRlink – Online Technologies with its
seat in Szczecin, Poland, and other providers of IT
services.
Transfers of data to third countries: We do our
best to limit personal data transfer outside of the
European Economic Area (EEA). In particular, we
limit storage locations to locations within the
EEA only. Your personal data might be transferred
Conﬁ dentiality level – Public
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outside of the EEA only as an exception. In such
situations the transfer is secured by certiﬁcation
of our providers in the Privacy Shield programme
(https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacyshield-full-text/), or might also be secured with
standard contractual clauses accepted by the
European Commission (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
The duration of processing: If you apply for a position currently open, your data is processed until
the end of the relevant recruitment process. If you
consent to data processing for future recruitment
processes, your data will be processed until your
consent is revoked, or if you use another, equivalent
measure, e.g. you request the deletion of your data.
We process basic information on the recruitment
process (e.g. the name of the position, date of
contact/meeting and the reason for closing the
recruitment process) for a period of 3 years after
the end of the process.
Your entitlements: You have the right to access,
rectify, obtain a copy of, erase, and restrict the
processing of your personal data and the right to
data portability, as well as the right to object to
processing – in accordance with the provisions of
the General Data Protection Regulation
(GDPR).
Consent withdrawal: If you consent to the processing of your personal data in future recruitment processes, you have the right to withdraw your consent
at any time, but this will not affect the lawfulness
of personal data processing prior to the withdrawal.
Complaint with a supervisory authority: You have
the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority if you believe that
the processing of your personal data infringes the
provisions of GDPR.
Freedom to provide data and consent: Data is
given voluntary but is indispensable to conduct a
pending recruitment process. Your consent to the
processing of your data in connection with future
recruitment is voluntary, however, if you do not
give your consent your data will not be processed
in other recruitment processes than the current
one.

Client or counterparty
Data controller: The data controller of your personal data is:
a) if you carry your business in the UK or place
other than Germany or Poland: Objectivity
Ltd. with its seat in Coventry, 9 Westwood
House, Westwood Business Park Coventry, CV4
8HS, United Kingdom;
b) if you carry your business in Germany or
Poland: Objectivity Bespoke Software
Specialists sp. z o.o. with its seat in Wrocław
(54-429), 142a Strzegomska Str., Poland.
Notwithstanding the foregoing, if you have entered
into a contract with one of the companies from the
Objectivity Group or you represent an entity which
has entered into such a contract, the data controller of your personal data is the Objectivity company
with which the contract has been concluded.
Data Protection Ofﬁcer (DPO) In matters related to
data processing, you may contact our data protection ofﬁcer at: dpo@objectivity.co.uk.
Purposes of processing: Your personal data might
be processed for purposes related to:
a) contact purposes, e.g. responding to your
requests and current correspondence;
b) our cooperation, e.g. the performance of our
agreement;
c) securing ﬁnancial documentation (information
from invoices) as well as securing potential
legal claims after our agreement expires;
d) if you are a representative of our Client or
potential Client – marketing and promotion
of our business towards the Client.
Legal basis for processing:
a) if you represent our Client, the legal basis for
processing is Article 6(1)(f) GDPR, i.e.
justiﬁed interest of the data controller which is
(depending on the circumstances): performance
of the contract, contact, securing documentation
for potential legal claims or defences and,
potentially, marketing and promotion
of our business;
b) if you represent our potential Client, the legal
basis for processing is Article 6(1)(f) GDPR, i.e.
justiﬁed interest of the data controller which is
(depending on the circumstances) contact and,
potentially, marketing and promotion of our business;
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c)

d)

if you are a member of our Client’s team
engaged in the performance of our agreement
or a person cooperating with such a team, the
legal basis for the processing of your personal
data is Article 6(1)(f) GDPR, i.e. our legitimate
interest in contact and securing
documentation for potential legal claims or
defences and, potentially, marketing and
promotion of our business;
if you are our Counterparty/Supplier and an
individual, the legal basis for processing is
Article 6(1)(b) GDPR (performance of
the contract) and – after termination of our
agreement – Article 6(1)(f) GDPR, (our
legitimate interest in contact and securing
documentation necessary to pursue or defend
potential legal claims). If you represent a
Counterparty/Supplier which is a legal entity,
the legal basis for processing is Article 6(1)(f)
GDPR – our legitimate interest which is
(depending on the circumstances) performance
of the contract, contact and securing
documentation for the purpose of pursuing or
defending against potential legal claims.

Recipients of the personal data: Recipients of personal data are: individuals formally authorized to
process personal data (engaged by the Controller)
and entities which process personal data on our
behalf on the basis of appropriate data processing
agreements which are our IT service providers.
Transfers of data to third countries: We do our
best to limit personal data transfer outside of the
European Economic Area (EEA). In particular, we
limit storage locations to locations within the
EEA only. Your personal data might be transferred
outside of the EEA only as an exception. In such
situations the transfer is secured by certiﬁcation
of our providers in the Privacy Shield programme
(https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacyshield-full-text/) or might also be secured with
standard contractual clauses accepted by the
European Commission (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
The term of processing:
a) If you represent or cooperate with our Client,
we process your personal data until the
expiry of the limitation period on claims
relating to our agreement and claims related

to accounting documents (e.g. invoices) issued
in connection with our cooperation;
b) If you represent our potential Client we might
process your personal data until we cease to
have a legitimate interest in doing so or until
you express an objection;
c) If you are a member of the Client’s team
engaged in the performance of our agreement
or a person cooperating with such a team, we
may process your personal data throughout the
duration of the agreement with the Client and
until the expiry of the term of limitation of
claims relating to our agreement and claims
related to accounting documents (e.g. invoices)
issued in connection with our cooperation;
d) If you are or represent our Counterparty/
Supplier your personal data will be processed
until the expiry of the limitation period on
claims relating to our agreement and claims
related to accounting documents (e.g. invoices)
issued in connection with our cooperation
Afterwards we might process your personal data if
and as long as we have a legitimate interest to do
so or until you express an objection.
Your entitlements: You have the right of access to
and rectiﬁcation, obtaining a copy or erasure of
personal data or the restriction of processing and
the right to data portability, as well as the right
to object to processing – in accordance with the
provisions of General Data Protection Regulation
(GDPR).
Complaint: You have the right to lodge a complaint
with the data protection supervisory authority if
you believe that the processing of your personal
data infringes the provisions of GDPR.
Obligation to provide data: Providing personal
data is voluntary but not providing personal data
may make it more difﬁcult or impossible to contact
or to commence or continue cooperation with
Objectivity.
Marketing out-out: If you receive marketing content
from us, pleas be informed that you can opt-out
from our marketing activities at any time.
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Events
If you report that you wish to participate in an
event, your personal data will be processed by
Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
with its registered ofﬁce in Wrocław 54-429 at ul.
Strzegomska 142 (“Objectivity”). If you register
for an event via an external portal, please also
read the privacy policies and notices available on
such portals.
Data controller: Objectivity is the controller of your
personal data.
Purpose and legal basis of the processing: Your
data will be processed on the basis of Article 6(1)
(f) of the General Data Protection Regulation –
“GDPR” (legitimate interest of the controller in the
form of the organization of an event) to conduct
the event. If, during an event, you have signed an
additional statement, e.g. you have transferred your
rights to materials produced during such an event
under a separate agreement, your data may be
processed for the duration of that agreement’s
validity and the limitation period under Article 6(1)
(b) of GDPR (performance of a contract) and Article
6 (1)(f) of GDPR (controller interest – exercise of
legal claims), respectively.
Recipients of the personal data: Recipients of personal data are: individuals formally authorized to
process personal data (engaged by the Controller)
and entities which process personal data on our
behalf on the basis of appropriate data processing
agreements which are our IT service providers.
Transfers of data to third countries: WWe do our
best to limit personal data transfer outside of the
European Economic Area (EEA). In particular, we
limit storage locations to locations within the
EEA only. Your personal data might be transferred
outside of the EEA only as an exception. In such
situations the transfer is secured by certiﬁcation
of our providers in the Privacy Shield programme
(https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacyshield- full-text/) or might also be secured with
standard contractual clauses accepted by the
European Commission (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Duration of processing: Your data will be processed
until the end of the event, following the event for
the period necessary to settle claims related to
the event and secure accounting documents, if any
(as a rule 5 years from the end of a ﬁnancial year).
If, during an event, you have signed an additional
statement, e.g. you have transferred your rights to
materials produced during such an event under a
separate agreement, your data will be processed
until such rights or claims related to their transfer,
management and use expire.
Your entitlements: You have the right to access,
rectify, obtain a copy of, erase, and restrict the
processing of your personal data and the right to
data portability, as well as the right to object to
processing – in accordance with the provisions of
the General Data Protection Regulation (GDPR).
Consent withdrawal: If you give your consent, you
have the right to withdraw it at any time, but such
withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of personal data processing before its withdrawal.
Complaint with a supervisory authority: You have
the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority if you believe that the
processing of your personal data infringes the
provisions of GDPR.
Freedom to provide data and consent: Providing
personal data is voluntary but not providing personal data may make it more difﬁcult or impossible
to participate in an event.

Handling requests
Data controller: The controller of your personal
data is:
▪ Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
with its registered ofﬁce in Wrocław 54-429 at ul.
Strzegomska 142a (OBSS),
▪ Objectivity IT Solutions sp. z o.o. with its
registered ofﬁce in Wrocław 54-429 at ul.
Strzegomska 142a (OITS) and/or
▪ Objectivity Ltd. with its registered ofﬁce in
Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business
Park Coventry, CV4 8HS, in United Kingdom
(OLTD),
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depending on the reason for your contact. The
data controller is the company of whose status as
a data controller you have already been informed
(e.g. if you worked in OBSS and you contact us
with respect to the processing of your personal
data in connection with your employment – you
have already received information that your data
controller is OBSS).
Data Protection Ofﬁcer (DPO) In matters related to
data processing, you may contact our data protection ofﬁcer at: dpo@objectivity.co.uk.

the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority if you believe that the
processing of your personal data infringes the
provisions of GDPR.
Obligation to provide data: Providing personal data
is voluntary but not providing personal data may
make it more difﬁcult or impossible to handle your
request. For example, if you decide not to provide
your email address, we will not be able to write to
you.

Contact formular on our website

Purposes and duration of processing and legal
basis: Your data is processed to handle your request
and after it is closed for the limitation period to defend against any claims. The legal basis of processing is Article 6(1)(f) of GDPR – legitimate interest
of the data controller in the form of handling
requests and defence against claims.

This information applies if you contact us via the
formula on our website. However, if your contact is
connected with one of the issues mentioned in
other sections, please refer to the appropriate section for more precise information which will apply
from the moment we determine the actual purpose
of your correspondence.

Recipients of personal data: Recipients of personal
data are: individuals formally authorized to
process personal data (engaged by the Controller)
and entities which process personal data on our
behalf on the basis of appropriate data processing
agreements which are our IT service providers.

Data controller: Joint data controllers of your personal data are:
▪ Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
with its registered ofﬁce in Wrocław 54-429 at ul.
Strzegomska 142a (OBSS),

Transfers of data to third countries: We do our
best to limit personal data transfer outside of the
European Economic Area (EEA). In particular, we
limit storage locations to locations within the
EEA only. Your personal data might be transferred
outside of the EEA only as an exception. In such
situations the transfer is secured by certiﬁcation
of our providers in the Privacy Shield programme
(https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacyshield-full-text/) or might also be secured with
standard contractual clauses accepted by the
European Commission (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Your entitlements: You have the right to access,
rectify, obtain a copy of, erase, and restrict the
processing of your personal data and the right to
data portability, as well as the right to object to
processing – in accordance with the provisions of
the General Data Protection Regulation (GDPR).
Complaint with a supervisory authority: You have

▪ Objectivity IT Solutions sp. z o.o. with its
registered ofﬁce in Wrocław 54-429 at ul.
Strzegomska 142a (OITS) and
▪ Objectivity Ltd. with its registered ofﬁce in
Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business
Park Coventry, CV4 8HS, in United Kingdom
(OLTD).
Data Protection Ofﬁcer (DPO) In cases related to
data processing, our may contact our data protection ofﬁcer at: dpo@objectivity.co.uk.
Purposes and duration of processing and legal
basis: Your data is processed to handle your request
or inquiry. After the correspondence is ﬁnished,
your data might be processed to pursue or defend
against any claims for the limitation period applicable to them. The legal basis of processing is Article
6(1) (f) GDPR – our legitimate interest which is
handling requests and inquiries and pursuing or
defending against claims.
Recipients of personal data: Recipients of personal
data are: individuals formally authorized to
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process personal data (engaged by the Controller)
and entities which process personal data on our
behalf on the basis of appropriate data processing
agreements which are our IT service providers.
Transfers of data to third countries: We do our
best to limit personal data transfer outside of the
European Economic Area (EEA). In particular, we
limit storage locations to locations within the
EEA only. Your personal data might be transferred
outside of the EEA only as an exception. In such
situations the transfer is secured by certiﬁcation
of our providers in the Privacy Shield programme
(https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-privacyshield-full-text/) or might also be secured with
standard contractual clauses accepted by the
European Commission (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).
Your entitlements: You have the right to access,
rectify, obtain a copy of, erase, and restrict the
processing of your personal data and the right to
data portability, as well as the right to object to
processing – in accordance with the provisions of
the General Data Protection Regulation
(GDPR).
Complaint with a supervisory authority: You have
the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority if you believe that the
processing of your personal data infringes the
provisions of GDPR.
Obligation to provide data: Providing personal data
is voluntary but not providing personal data may
make it more difﬁcult or impossible to handle your
request or inquiry. For example, if you decide not to
provide your email address, we will not be able to
write back to you.

Cookies
Cookies are text ﬁles containing small amounts of
information which are downloaded to your device
when you visit a website. Cookies are then sent
back to the originating website on each subsequent
visit, or to another website that recognises that
cookie. Cookies are useful because they allow a
website to recognise a user’s device. You can ﬁnd
more information about cookies at: www.allabout-

cookies.org and www.youronlinechoices.eu and
for a video about cookies visit www.google.co.uk/
goodtoknow/data-on-the-web/cookies.
Cookies do lots of different jobs, like letting you
navigate between pages efﬁciently, remembering
your preferences, and generally improving the user
experience. They can also help to ensure that adverts you see online are more relevant to you and
your interests.
The cookies used on this website have been categorised based on the categories found in the ICC
UK Cookie guide. A list of all the cookies used on
this website by category is set out below.
You can conﬁgure your browser to stop accepting
cookies from our website or from websites in
general or to delete cookies which are already
stored on your device. Please check your browser’s
documentation. Please be aware that your browser
is probably conﬁgured to accept all cookies by
default.
Where to ﬁnd information about controlling cookies:
▪ Microsoft Edge cookies information: https://
privacy.microsoft.com/en-us/windows-10microsoft-edge-and-privacy
▪ Internet Explorer cookies information: https://
support.microsoft.com/en-gb/help/17442/
windows-internet-explorer-delete-managecookies
▪ Chrome cookies information: https://support.
google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
▪ Firefox cookies information: https://support.
mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-searchdownload-history-ﬁrefox
▪ Safari cookies information – mobile devices:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
▪ Safari cookies information - desktops: https://
support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB
Category 1: Strictly necessary cookies
These cookies are essential in order to enable you
to move around the website and use its features,
such as remembering your answer to our cookie
consent message box. We do not need consent to
use these cookies.
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Category 2: Performance cookies
These cookies collect information about how
visitors use a website, for instance which pages
visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect
information that identiﬁes a visitor. All information
these cookies collect is aggregated and therefore
anonymous. It is only used to improve how a website works.
By using our website, you agree that we can place
these types of cookies on your device.
Category 3: Functionality cookies
These cookies allow the website to remember
choices you make, if any, (such as your user name,
language or the region you are in) and provide
enhanced, more personal features if such features
become available. For instance, these cookies can
be used to remember changes you have made to
text size, fonts and other parts of web pages that
you can customise. The information these cookies
collect (if any) may be anonymised and they cannot
track your browsing activity on other websites.
By using our website, you agree that we can place
these types of cookies on your device.
Category 4: Targeting cookies or advertising cookies
Currently we do not use these kinds of cookies on
our website.
These cookies can be used to deliver adverts more
relevant to you and your interests. They are also
used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness
of an advertising campaign. They are usually
placed by advertising networks with the website
operator’s permission. They remember that you
have visited a website and this information can be
shared with other organisations such as advertisers.
Quite often targeting or advertising cookies will be
linked to site functionality provided by another
organisation.
These cookies can collect information about your
browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.
We will not use cookies of this type without your
consent. The request for consent will explain what
we intend to do with the information. We will
not pass the information to third parties without
telling you and getting your prior permission.
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