Oświadczenie o ochronie prywatności Vuurin Praca w Holandii
Poniżej przedstawiamy Oświadczenie o ochronie prywatności Vuurin Praca
w Holandii. Aby służyć Państwu jak najlepiej oraz wykonywać naszą pracę jak
najwydajniej i najskuteczniej, Vuurin Praca w Holandii przetwarza Państwa dane
osobowe.
Państwa dane osobowe mają dla Vuurin Praca w Holandii ogromne znaczenia i
dlatego postępujemy z nimi niezwykle ostrożnie. Państwa dane osobowe są przez
nas starannie przetwarzane i chronione. Mogą Państwo liczyć na to, że Państwa
dane osobowe będą u Vuurin Praca w Holandii bezpieczne i że będzie przestrzegać
obowiązujących przepisów.
DLACZEGO VUURIN PRACA W HOLANDII POSIADA OŚWIADCZENIE O
OCHRONIE PRYWATNOŚCI?
W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wymieniamy, w jaki sposób
obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. W niniejszym Oświadczeniu mogą
Państwo przeczytać jakie dane osobowe przetwarzamy, dla jakich celów, kto ma
wgląd do Państwa danych, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane, komu je
udostępniamy i jaki mogą mieć Państwo na to wpływ. Są Państwo dla nas ważni!
CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszystkie dane, które można przypisać osobom fizycznym,
czyli Państwu. Dane osobowe oznaczają na przykład: Państwa imię i nazwisko,
adres, datę urodzenia, numer telefonu, e-adres mailowy i dane biometryczne.
Tego rodzaju dane otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy wypełnią Państwo
formularz, wyślą maila lub do nas zadzwonią. Także w momencie odwiedzania
strony internetowej Vuurin Praca w Holandii, podają nam Państwo w niektórych
przypadkach dane osobowe. Na przykład w formie adresu IP lub pliku cookie.
W momencie, kiedy Państwo lub osoby trzecie udostępnią Vuurin Praca w Holandii
Państwa dane osobowe, to przetwarzamy je. Znaczenie terminu przetwarzania
jest szerokie i obejmuje między innymi: gromadzenie, zapisywanie, przeglądanie,
usuwanie, wykorzystanie i udostępnianie osobom trzecim. Ale także wymazywanie
i niszczenie mieści się w terminie „przetwarzania”.
DO CZEGO ODNOSI SIĘ NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE
PRYWATNOŚCI?
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, które przetwarza Vuurin Praca w Holandii w ramach
świadczenia usług w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany.
KOGO DANE OSOBOWE PRZETWARZA VUURIN PRACA W HOLANDII?
Możemy przetwarzać dane osobowe wszystkich osób, z którymi jesteśmy w
kontakcie lub które odwiedzają tę stronę internetową. Są to między innymi
(potencjalni) pracownicy tymczasowi, pracownicy oddelegowani, pracownicy w
systemie payroll i klienci Vuurin Personeelsdienstenb.v.. Przetwarzamy także dane
osobowe osób do kontaktu, naszych (potencjalnych) zleceniodawców, klientów
biznesowych, dostawców lub partnerów biznesowych.
Ważne: jeśli Państwo jako organizacja lub firma przekazują nam dane osobowe
Państwa pracowników, to według obowiązującego prawodawstwa mają Państwo
obowiązek poinformowania o tym Państwa pracowników. Niniejsze Oświadczenie
o ochronie prywatności mogą przekazać Państwo swoim pracownikom. W ten
sposób będą wiedzieć, jak Vuurin Praca w Holandii postępuje z ich danymi
osobowymi.
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH?
Odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Vuurin
Praca w Holandii , z siedzibą na Weg en Land 42a w 2661 KR Bergschenhoek.
Odpowiedzialnym jest ten, kto formalno-prawnie decyduje nad tym, jakie dane
osobowe zostaną przetwarzane, w jakim celu i w jaki sposób.
W JAKIM CELU VUURIN PRACA W HOLANDII WYKORZYSTUJE PAŃSTWA
DANE OSOBOWE?
Vuurin Praca w Holandii może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli mamy
w tym celu podstawę prawną. Podstawy prawne w celu przetwarzania Państwa
danych osobowych to:
• Państwa zgoda. Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie;
• przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do realizacji umowy;
•
przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia
zobowiązania prawnego;
• przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu zwalczenia
poważnego zagrożenia dla Państwa zdrowia;
• przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne ze względu na interes
Vuurin Praca w Holandii, w sytuacji, gdy Państwa interes nie jest ważniejszy.
Vuurin Praca w Holandii przetwarza Państwa dane osobowe w celu skutecznego
i efektywnego zarządzania firmą, a w szczególności w ramach wykonania
następujących działań:
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Zasadniczo gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane tylko w celu wykonania
naszych zadań jako biuro pracy tymczasowej i oddelegowania, takich jak np.
pośrednictwo, wysyłanie pracowników tymczasowych, oddelegowanie, payroll,
pośrednictwo osób samozatrudnionych rekrutacja & selekcja, rozwój osobisty i
zdolność do zatrudnienia, administracja płac i zarządzanie personelem.
A dokładniej prosimy Państwa o udostępnienie nam Państwa danych osobowych
dla następujących celów:
•
aby nawiązać z Państwem relację pracownik/pracodawca lub personelu/
pośrednika i ją utrzymać i w tym celu prowadzić administrację finansową,
personalną, związaną z godzinami pracy, nieobecnościami i/lub administrację
płac.
• aby nawiązać i utrzymać relację nastawioną na zdobywanie/wykonywanie zleceń
i prowadzić w tym celu administrację finansową.
• aby ocenić, czy nadają się Państwo do określonej funkcji lub zlecenia, ustalić
Państwa dyspozycyjność i skontaktować lub przedstawić Państwo jednemu lub
więcej (potencjalnym) zleceniodawcom i/lub kontaktom.
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•
aby pośredniczyć w znalezieniu pracy, zaoferować doradztwo zawodowe i/
lub kariery i/lub pozostałe (związane z pracą) usługi, wśród których szkolenia,
zatrudnienie u zleceniodawców, wykonywanie prac u zleceniodawców, czy też
organizowanie zleceń dla Państwa.
• aby zawierać umowy z Państwem, naszym(i) zleceniodawcą/ami i/lub kontaktami
i być w stanie je wykonywać i ich przestrzegać.
•
aby informować Państwa o świadczonych przez nas usługach i naszych
pozostałych działaniach, aby lepiej odpowiadać Państwa potrzebom i jakościom
(na przykład przesyłanie powiadomienia o stanowisku).
•
Do celów zarządzania i generowania informacji i raportów dotyczących
zarządzania, przeprowadzania analiz rynkowych, (wewnętrznych i zewnętrznych)
kontroli, audytów i audytów księgowych oraz wspierania i utrzymania naszej
jakości i bezpieczeństwa firmy.
• Aby umożliwić Państwu dostęp do własnego konta oraz umożliwić korzystanie z
naszego prywatnego portalu internetowego.
• aby być w stanie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz/lub ubiegać
się o dotacje i obniżenia składek, takich jak identyfikacja i opłacenie podatków i
składek na ubezpieczenia społeczne.
•
Aby dotrzymać prawnych obowiązków związanych z reintegracją i spełniać
zadania wobec władz, aby pomagać ludziom znajdującym się daleko w
znalezieniu pracy na rynku.
• Aby móc wysyłać Państwu spersonalizowane wiadomości i specjalne oferty, które
odpowiadają Państwa zainteresowaniom, w oparciu o informacje, które Państwo
nam udostępniają oraz informacje, które zgromadziliśmy poprzez pliki cookie
lub podobne techniki o korzystaniu przez Państwa z stron internetowych /social
media/blogów Vuurin Praca w Holandii.
• Aby ulepszać nasze produkty i świadczone usługi (między innymi poprzez naszą
stronę internetową i prywatny portal internetowy lub aby rozwiązać problemy
(techniczne) związane z korzystaniem z naszej strony internetowej lub naszych
usług.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie do wymienionych celów. W
momencie, kiedy będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do innych
(ściśle powiązanych) celów, to poinformujemy Państwa o tym i podejmiemy
wymagane środki.
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
Przy rejestracji:
• dane osobowe i adresowe, adres mailowy i inne dane kontaktowe.
• Dane dotyczące urodzenia, wieku płci.
•
curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu
zawodowym.
• dane o kursach i szkoleniach i/lub testach, które zrobiliście Państwo sami lub
przez nas.
• dane o dostępności i urlopie.
• inne dane, które mają znaczenie (lub mogą mieć) w ramach oceny Państwa
adekwatności, na przykład referencje, świadectwa, zdjęcie potwierdzające
tożsamość i wideo (prezentacja) - dobrowolnie.
W momencie, kiedy mogą Państwo dla nas pracować/pracują dla nas/pracowali
dla nas:
• obywatelstwo, numer BSN, dowód ID, pozwolenie na pracę.
• pozostałe dane związane z rejestracją pracowników, wynagrodzeń i nieobecności
w pracy.
W JAKI SPOSÓB VUURIN PRACA W HOLANDII OBCHODZI SIĘ Z PAŃSTWA
DANYMI OSOBOWYMI?
Ostrożnie, bezpiecznie i poufnie. Tak postępujemy z Państwa danymi osobowymi.
W tym celu Vuurin Praca w Holandii opracował dokument dotyczący polityki.
NADZÓR NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zasady dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały określone
w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Holenderski organ danych
osobowych (AP) nadzoruje przestrzeganie tego prawa.
Jeśli są Państwo zdania, że postanowienia tego Oświadczenia o ochronie
prywatności nie są przez nas przestrzegane lub nie są wystarczająco
przestrzegane, to mają Państwo prawo do złożenia skargi do AP. Dane kontaktowe
do AP są następujące:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201
BEZPIECZEŃSTWO
W celu chronienia Państwa prywatności i poufności Państwa danych, Vuurin Praca
w Holandii podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Przyjmujemy
środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nadużyciu i nieautoryzowanemu dostępowi
do danych osobowych, takie jak: stosowanie kontroli dostępu, zapory sieciowe
i bezpieczne serwery oraz szyfrowanie określonych typów danych, takich jak
informacje finansowe i inne wrażliwe dane.
Oprócz ochrony systemów, dbamy o to, aby w Vuurin Praca w Holandii nie każdy
miał dostęp do Państwa danych osobowych. Nasze systemy są zorganizowane
w taki sposób, aby pracownicy mogli widzieć tylko informacje, do których zostali
upoważnieni.
ZGŁASZANIE INCYDENTÓW
Jeśli niespodziewanie okazałoby się, że jednak coś poszło nie tak z ochroną
Państwa danych osobowych lub jeśli podejrzewamy, że ma to miejsce, to zgłosimy
to do AP. Jeśli naruszenie Państwa danych osobowych miałoby dla Państwa
niekorzystne lub negatywne skutki, to poinformujemy o tym Państwa najszybciej
jak to możliwe.

POUFNOŚĆ
Wychodzimy z założenia, że Państwa dane są zawsze poufne co do istoty. Każdy
pracowni Vuurin Praca w Holandii jest dlatego zobowiązany do zachowania
poufności. Dotyczy to także osób trzecich wynajętych przez Vuurin Praca w
Holandii lub wyznaczonych do wykonywania prac. Osoby, które są odpowiedzialne
za wykonywanie prac technicznych nad naszymi systemami są także zobowiązane
do zachowania poufności. Krótko mówiąc, każda osoba, która ma wgląd do
Państwa danych jest zobowiązana do zachowania poufności.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?
Vuurin Praca w Holandii przechowuje Państwa dane nie dłużej niż jest to konieczne
do celów, dla których Państwa dane są przetwarzane i jeśli jest to prawnie
dozwolone. Okres przechowywania określonych danych jest zależny od istoty
danych i celów, dla których są one przetwarzane. Okres przetwarzania może być
zatem inny dla każdego celu.
UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit
wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Vuurin Praca w Holandii może być także zobowiązany do udostępnienia danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, orzeczenia właściwego sądu lub w
przypadku oszustwa lub nadużycia. Jeśli ma to miejsce, to Vuurin Praca w Holandii
udzieli swojej współpracy.
PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW POZA UNIĄ
EUROPEJSKĄ
Vuurin Praca w Holandii nie będzie przekazywał Państwa danych do firm lub
oddziału w kraju poza Unią Europejską, chyba, że została zawarta umowa
modelowa lub kiedy podpisali Państwo oświadczenie, w którym wyrażacie
Państwo zgodę na to przekazanie.
OSOBISTY KONTAKT Z VUURIN PRACA W HOLANDII
Kontakt między Państwem a Vuurin Praca w Holandii może odbywać się
telefonicznie, poprzez formularze, e-mail lub Social media. Dane osobowe,
które Państwo nam wtedy udostępniają, rejestrujemy, jeśli jest to niezbędne do
świadczenia naszych usług.
KONTAKT NA RÓŻNE SPOSOBY
Klienci kontaktują się coraz części z Vuurin Personeelsdiensten b.v .korzystając z
e-maila, Social media (Facebook, Twitter) lub z www.vuurin.nl. Używane są także
smsy i chat. Oczywiście wiele informacji wymienianych jest jeszcze za pomocą
listów i formularzy. Inicjatywa nawiązania kontaktu może pochodzić od Państwa,
ale także od Vuurin Praca w Holandii . Dane osobowe, które Państwo nam wtedy
dostarczają, mogą zostać przetwarzane następnie przez Vuurin Praca w Holandii.
Na przykład, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, złożyć oferty lub w celu
poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
KONTAKT TELEFONICZNY Z VUURIN PRACA W HOLANDII
Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne w przypadku kontaktu telefonicznego.
Robimy to, aby szkolić, trenować i oceniać naszych pracowników, a także aby
zoptymalizować jakość świadczonych przez nas usług w celu lepszej obsługi.
WIZYTA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.VUURIN.NL
Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to Państwa adres IP zostaje
przez nas rejestrowany, a także dane wizyty i pliki cookie. Poniżej przeczytają
Państwo do czego wykorzystujemy te dane.
CO ROBIMY Z PAŃSTWA ADRESEM IP?
Każdy, kto korzysta z internetu, posiada adres IP. Także jeśli używają Państwo
Internet na telefonie komórkowym. Bez adresu IP nie można korzystać z internetu.
Vuurin Praca w Holandii przechowuje adresu IP w celu ochrony przez oszustwami
internetowymi.
CO ROBIMY Z DANYMI PAŃSTWA WIZYT?
Na stronach Vuurin Praca w Holandii zachowywane są ogólne dane z wizyt,
takie jak najczęściej odwiedzane strony. Dzięki tym informacjom możemy
zoptymalizować układ na nasze stronie. Te dane mogą zostać także wykorzystane
do umieszczenia bardziej szczegółowych informacji na stronie. Dzięki temu
możemy dalej ulepszać świadczone przez nas usługi. Rejestrujemy także w co
klikają odwiedzający na stronie Vuurin Praca w Holandii. Dane te są wyłącznie
przechowywane i przetwarzane wewnętrznie. Wykorzystywane są do analiz
statystycznych zachowań odwiedzających, do zwalczania oszustw i w celu
składania spersonalizowanych ofert.
CO ROBIMY Z PLIKAMI COOKIE?
Na tej stronie używamy plików cookie. Plik cookie jest małym prostym plikiem,
który jest wysyłany ze stron tej witryny i który zostaje zapisany przez Państwa
przeglądarkę na dysku twardym Państwa komputera, tableta, telefonu itd.
(‘urządzenie). Za Państwa zgodą umieszczamy “śledzące pliki cookie” na Państwa
urządzeniu. Te pliki cookie wykorzystujemy, aby zachować odwiedzane przez
Państwa strony, aby stworzyć Państwa profil zachowania online. Taki profil nie jest
powiązany z Państwa imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem mailowym itp., ale
istnieje np. w celu umieszczania na Państwa profilu powiadomień o stanowiskach,
tak aby były one jak najbardziej odpowiednie dla Państwa.
Za pośrednictwem naszej strony umieszczany jest plik cookie amerykańskiego
koncernu Google, w ramach usługi “Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić
i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tej strony
internetowej. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim, jeśli Google
jest do tego zobowiązany przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te
informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Informacje gromadzone
przez Google zostają w jak największym stopniu zanonimizowane. Państwa adres
IP nie zostaje udostępniany. Informacje zostają przekazywane do i przechowywane
przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych.
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JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
W sytuacji, kiedy Vuurin Praca w Holandii przetwarza Państwa dane osobowe,
mają Państwo określone prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwa
prawa zostaną przybliżone poniżej.
W PRZYPADKU PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH, ZOSTANĄ PAŃSTWO O TYM POINFORMOWANI
Vuurin Praca w Holandii, zanim przetworzy Państwa dane, przekaże Państwu
informacje dotyczące naszej tożsamości, celów i sposobów, w jakie przetwarzamy
Państwa dane, przepisów mające do tego zastosowanie, praw, jakie Państwo mają
i jak można z nich skorzystać.
To udzielenie informacji może zostać pominięte, jeśli zostali już Państwo
poinformowani o przetwarzaniu Państwa danych lub jeśli poinformowaniu Państwa
jest niemożliwe lub jeśli koszt tego będzie dla nas nieproporcjonalny.
WGLĄD W PAŃSTWA DANE
Są Państwo zarejestrowani w Vuurin Praca w Holandii i chcą Państwo wiedzieć,
jakie Państwa dane osobowe są u nas znane? W takiej sytuacji mogą Państwo
skorzystać z Państwa „Prawa do wglądu”. Prosimy jednak Państwa o dokładne
podanie, jakie dane osobowe chcielibyście Państwo otrzymać.
PRAWO DO SPROSTOWANIA
Mają Państwo prawo do sprostowania danych, jeśli Państwa dane są nieprawidłowe
lub niepełne. Mają Państwo również prawo do sprostowania danych, jeśli dane nie
są ważne dla celu, w jakim je przetwarzamy lub jeśli Państwa dane zostały przez
nas przetworzone z przepisami prawnymi.
Poinformujemy osoby trzecie, które otrzymały od nas Państwa dane, o
ewentualnym sprostowaniu, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga
nieproporcjonalnie wiele wysiłku.
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Oprócz tego mają Państwo prawo do wystąpienia o usunięcie danych. Na
przykład, kiedy Państwa dane nie są już potrzebne do celów, w jakich je
otrzymaliśmy, sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu lub kiedy Państwa dane
zostały przez nas bezprawnie przetworzone. Nie możemy jednak zawsze usunąć
wszystkich żądanych danych, ponieważ jesteśmy zobowiązani (lub możemy być)
do przechowywania określonych danych. Proszę pomyśleć np. o BSN lub kopii
Państwa dowodu tożsamości, jeśli pracują lub pracowali Państwo dla nas.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Mają Państwo także prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Prawo
do ograniczenia oznacza, że nie możemy (tymczasowo) przetwarzać Państwa
danych osobowych i nie możemy ich zmieniać. Ma to miejsce, jeśli kwestionują
Państwo poprawność danych, jeśli są Państwo zdania, że dane osobowe nie są
już dłużej potrzebne do tych celów lub jeśli są Państwo zdania, że przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Vuurin Personeelsdiensten b.v .jest niezgodne
z prawem.
PRAWO DO SPRZECIWU
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych
przez Vuurin Praca w Holandii, jeśli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do
innych celów, niż te konieczne dla realizacji umowy lub konieczne dla spełnienia
zobowiązania prawnego. Na przykład w sytuacji, kiedy nie chcą Państwo, abyśmy
wykorzystywali Państwa dane osobowe w celu składania spersonalizowanych
ofert.
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Jeśli udostępnili nam Państwo sami Państwa dane osobowe, to mają Państwo
w określonych przypadkach prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że
udostępnimy Państwu Państwa dane w sposób uporządkowany, powszechnie
stosowany i w formie nadającej się do odczytu maszynowego, kiedy Państwo tego
od nas zażądają.
W JAKI SPOSÓB MOGĄ EGZEKWOWAĆ PAŃSTWO SWOJE PRAWA?
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, to mogą skontaktować się Państwo
z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych kontaktowych
lub wysyłając do nas pismo wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem, adresem i
numerem telefonu. Odpowiemy w ciągu miesiąca na Państwa prośbę.
Poprosimy Państwa o okazanie ważnego dowody tożsamości. W ten sposób może
sprawdzić, czy udostępniamy dane osobowe właściwej osobie.
Nadmierne żądania w związku z udostępnianiem informacji mogą zostać przez
nas odrzucone. Do nadmiernych żądań dochodzi w momencie, gdy zwracają się
Państwo do nas z prośbą o informację częściej niż przeciętnie i konieczne.
USTAWIENIA ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW
Jeśli nie chcą Państwo, aby Vuurin Praca w Holandii wykorzystywał Państwa
zachowanie użytkowników do gromadzenia danych z wizyt, to mogą Państwo
zmienić ustawienia korzystając z poniższego linka.
INFORMACJE O NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Vuurin Praca w Holandii może zmienić treść niniejszego Oświadczenia o ochronie
prywatności. Ostatnia zmiana miała miejsce dnia 08 maja 2018 roku. Najnowszą
wersję mogą Państwo zawsze znaleźć na stronie www.vuurin.nl.
Mają Państwo pytania lub uwagi związane z naszym Oświadczeniem o ochronie
prywatności? Prosimy się z nami skontaktować:
Vuurin Praca w Holandii
37 – 400 Nisko, ul. Rzeszowska 2 lok. 50
Tel. +48 791 478 555
E-mail: praca@vuurin.pl

