Ziik Espersen Code of Conduct
All employees who downloads the app will be prompted to accept the rules of engagement for the app,
before they are given access to the app.
To install and use the app only name and an e-mail address is needed. After termination of the contract
between employee and Espersen this information shall be deleted permanently.
All content shared on the platform is only to be seen by the intended receiver and is considered
to be confidential and only to be used for internal purposes. Espersen’s employee app is a source
of easy-to-access information for our employees and a one-way communication tool.
Participation on the Espersen employee platform is not mandatory, but it is highly encouraged,
as the sharing of relevant company information and communication will be through this channel.
Violations on the terms of use of the platform or breach of confidentiality will be treated according to the
general company guidelines and Espersen’s privacy policy (GDPR).

Zasady korzystania z aplikacji Ziik Espersen
Wszyscy pracownicy, którzy pobierają aplikację, zostaną poproszeni o zaakceptowanie zasad korzystania
z aplikacji, zanim uzyskają dostęp do aplikacji.
Do zainstalowania i korzystania z aplikacji potrzebne jest tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Po rozwiązaniu umowy pomiędzy pracownikiem a Espersen informacje te zostaną trwale usunięte.
Wszystkie treści udostępniane na platformie są widoczne tylko dla zamierzonego odbiorcy i są uważane
za poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych. Aplikacja dla pracowników
firmy Espersen to źródło łatwo dostępnych informacji dla naszych pracowników oraz narzędzie
do jednokierunkowej komunikacji.
Uczestnictwo na platformie pracowniczej Espersen nie jest obowiązkowe, ale jest wysoce zalecane,
ponieważ udostępnianie istotnych informacji i komunikacji firmy będzie odbywać się za pośrednictwem
tego kanału.
Naruszenia warunków korzystania z platformy lub naruszenie poufności będą traktowane zgodnie
z ogólnymi wytycznymi firmy i polityką prywatności Espersen (RODO).

