Wykaz podmiotów przetwarzających wykonujących operacje przetwarzania na danych osobowych użytkowników w ramach świadczonych przez Absolvent
usług dla użytkowników
lp.

Nazwa podmiotu

1

Google LLC

2

Facebook Inc.

Rodzaj i zakres usługi

Umowa
powierzenia
- Art. 28
RODO

Link do procesora

Poza EOG

Rozdział V RODO
dla poza EOG

UWAGI

Skuteczne kierowanie reklam
oraz profilowanie

TAK

https://policies.google.com/pr
ivacy

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

TAK

https://www.facebook.com/pri
vacy/explanation

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

●

●

targetowanie
Użytkowników, czyli
ich selekcji przez
Absolvent w celu
określenia docelowej
grupy odbiorczej,
która w największym
stopniu jest
zainteresowana
reklamą danej oferty
lub produktem i
przekierowywania ich
na stronę internetową
Absolvent.pl
re-targetowanie
Użytkowników, czyli
emisja reklamy przez
Absolvent tylko tym
Użytkownikom,
którzy odwiedzili
wcześniej stronę
docelową
Absolvent.pl,
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●

●

●

tworzenia profili look
alike, czyli
poszukiwanie
Użytkowników
podobnych do naszej
grupy Użytkowników
poprzez
wykorzystanie
informacji i wiedzy o
nich z zastosowaniem
odpowiednich
algorytmów, aby
znaleźć ich
„bliźniaków”, tj.
poszukać takich
Użytkowników, którzy
są najbardziej do nich
podobni pod
względem
zainteresowań,
zachowań, intencji (w
oparciu o
zintegrowane dane z
innych kampanii).
wysyłania
wiadomości email
zawierających
informacje o
produktach i
usługach
Absolvent.pl,
kontaktu mailowego
w celu nawiązania
współpracy lub relacji
handlowej,
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●

●

●

●

3

SurveyMonkey

●

marketingu
bezpośrednim
naszych produktów i
usług.
targetowania
Użytkowników, czyli
ich selekcji przez
Absolvent w celu
określenia docelowej
grupy odbiorczej,
która w największym
stopniu jest
zainteresowana
reklamą danej oferty
lub produktem i
przekierowywania ich
na stronę internetową
Absolvent.pl,
re-targetowania
Użytkowników, czyli
emisja reklamy przez
Absolvent tylko tym
Użytkownikom,
którzy odwiedzili
wcześniej stronę
docelową
Absolvent.pl,
tworzenia profili look
alike, czyli
poszukiwanie
Użytkowników
podobnych do naszej
grupy Użytkowników
realizacja usługi

TAK

https://www.surveymonkey.co

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)

NIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Absolvent.pl Sp. z o.o.
Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa NIP: 5213636204

●

MatchMaking (
ankiety feedbackowe
dla kandydatów i
pracodawców)
pracodawca wpisuje
tam szczegóły dot.
poszukiwanego
kandydata i oferty
pracy (są tam
informacje jawne np.
ogloszenie o prace
które potem
publikujemy jak i
takie które są tylko do
mojej wiadomości jak
widełki)

m/mp/legal/privacy-policy/

RODO

4

Zapier, Inc.

Przesyłanie danych pomiędzy
aplikacjami np. dane leadów
pozyskanych w kampaniach w
social media automatycznie
przesyłane do aplikacji
Google, Livespace, Callpage
itp.

TAK

https://zapier.com/privacy

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

5

Amazon (AWS)

Wysyłanie dużej ilości maili
transakcyjnych do
użytkowników.

TAK

https://aws.amazon.com/priva
cy/

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

6

DigitalOcean, LLC

TAK

https://www.digitalocean.com
/legal/privacy-policy/

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

TAK

https://www.zerobounce.net/
privacy-policy.html

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

●
●

7

Hertza, L.L.C., DBA
ZeroBounce

hosting (bazy danych
i serwery aplikacyjne)
działanie Absolvent.pl
w internecie

Efektywne wysyłanie
wiadomości e-mail
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8

Cloudflare, Inc.

widoczność domeny i naszych
stron www w internecie

TAK

https://www.cloudflare.com/
privacypolicy/

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE

9

Functional
Software, Inc.

Agregowanie błędów w
aplikacji

TAK

https://sentry.io/privacy/

poza EOG

Art. 46 ust. 2 lit. C)
RODO

NIE
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