Informacja dotycząca prywatności

Informacje o stronie internetowej udostępniającej funkcję Wideoczatu
W związku z udostępnieniem przez Główny Urząd Statystyczny usługi Wideoczatu dla osób
posługujących się językiem migowym, na potrzeby związane z obsługą strony Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępną pod adresem internetowym https://spis.gov.pl.,
informujemy że podmiotem świadczącym obsługę Wideoczatu na zlecenie Głównego Urzędu
Statystycznego dla osób posługujących się językiem migowym drogą online jest:
CCIG Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000469595, o kapitale zakładowym w wysokości 72.789.000,00 złotych, NIP: 8971790871, REGON:
022187091
Wideoczat jest dostępny pod adresem: https://wideoczat.spis.ccig.pl
W ramach Wideoczatu:
● tłumacz pomoże Ci zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
● tłumacz w trakcie połączenia nie przeprowadzi z Tobą spisu.
● połączenie z konsultantem jest bezpłatne.
● Wideoczat będzie dostępny od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od
pracy) w godzinach 8:00-16:00.
Usługa oraz strona internetowa mają charakter informacyjny.
Informacja o danych osobowych
Korzystanie z Wideoczatu nie zakłada pobierania danych osobowych ani nie wymaga podawania
przez osobę korzystającą jakichkolwiek danych osobowych.
Przebieg rozmowy jest przetwarzany wyłącznie w czasie rzeczywistym w ramach infrastruktury
dostawcy, a po zakończeniu rozmowy nie podlega utrwaleniu ani nie jest trwale zapisywany.
Infrastruktura wykorzystana do funkcjonowania Wideoczatu jest zlokalizowana w Polsce.
Activities related to Leads (cluster 1.3) are generated either by digital sources or external lead
lists.
The supplier's capability to provide external lists of leads to be contacted on cluster 1.3, also
considering partnership with external agencies/companies, will be considered as a preferential
but not binding element in the RFQ evaluation process
For enhancing the effectiveness of the outbound campaigns, the operations also include a call
me back service:
1.4. Call Me Back leads: outbound activities coming from digital sources such as Social
Media or Website and from missed outbound calls.
Strona wykorzystuje połączenie szyfrowane TLS 1.3 oraz stosuje 256-bitowe klucze.
Witryna nie przechowuje informacji na urządzeniu, z którego korzysta rozmówca.

Odnośniki do innych stron
Na stronie możesz znaleźć odnośniki do innych stron takich jak np. strona internetowa Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 czy odnośniki do portali społecznościowych
Głównego Urzędu Statystycznego. Podmiot świadczący obsługę Wideoczatu nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Sugerujemy
zapoznanie się z zasadami prywatności każdej ze stron.

