KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Mając na uwadze, że VECTOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dalej także jako „Spółka”) z wyjątkową skrupulatnością podchodzi do zagadnień związanych
z zachowaniem poufności oraz ochroną danych osobowych, poniżej przedstawiamy zasady
przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Spółce.
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej także jako „Administrator”) jest spółka VECTOR
SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369575; sąd
rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w
wysokości: 73.500.00 zł, posiadająca: adres siedziby i adres do korespondencji ul. Marcelińska 90, 60324 Poznań, NIP: 7811857270, REGON: 30157574.
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
•

listownie: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

•

mailowo na adres: info@vectorsynergy.com;

•

telefonicznie: +48 61 667 07 44.

2.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Pana Arnolda Paszta. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
•

pisemnie na adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

•

mailowo na adres: arnold.paszta@vectorsynergy.com.

3.

Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Zawieranie i realizacja umów wszelkiego rodzaju
Obsługa klientów oraz współpracowników
Monitoring - TV, poczty służbowej

Podstawa przetwarzania
danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.
6 ust. 1 lit. f RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art.
6 ust. 1 lit f RODO

Statystyki korzystania z usług

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Procesy rekrutacji na wolne stanowiska wewnętrzne,
odbywanie praktyk oraz stażów

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art.
6 ust. 1 lit. c RODO

Zatrudnianie pracowników

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.
6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit.
b RODO

Dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Archiwizacja dokumentów

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne cele i zadania własne oraz zadania zlecone

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Działania marketingowe i PR administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Działania marketingowe innych produktów lub usług

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
4.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania, w którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane,
podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną
umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b) RODO.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu
podlega Administrator, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
5.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:
•

podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;

•

banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;

•

podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;

•

dostawcy usług zaopatrujący Spółkę w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające
prowadzenie działalności gospodarczej. Tacy odbiorcy danych będą je przetwarzać wyłącznie na
podstawie umowy zawartej ze Spółką jako administratorem danych i zgodnie z naszymi
poleceniami.

•

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do
jego zrealizowania.

6.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od
Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane
dotyczą, źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas

Administrator poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba, że przepis szczególny zwalnia
go z tego obowiązku.
7.

Informacja dotycząca wymogu bądź dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):
•

wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się̨ z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;

•

wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia
działań przed i zawarcia umowy;

•

dobrowolne, w przypadku, gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.

8.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one
zebrane a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych,
przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z odpowiednich
przepisów prawa. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postepowanie, okres archiwizacyjny
będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postepowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że
przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla
roszczeń/prawa, którego dotyczy postepowanie.
Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać
te dane do czasu jej odwołania.
Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników
zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w
okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba, że przekażemy do ZUS oświadczenie
ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta
pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym ustał stosunek pracy.
9.
•

Twoje prawa
Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać
informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa
przetwarzamy, celu ich przetwarzania, jak długo i według jakich kryteriów dane te są
przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do
żądania od Administratora bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie,
o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby,
jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

•

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania
natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele
przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli
chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się
w każdej chwili do Administratora celem naniesienia niezbędnej korekty.

•

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich
danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy
Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia
danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie
znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii
lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania
prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Administratorze obowiązkach
archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń
prawnych.

•

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych
osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania
przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1,
dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa
interesy.

•

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich
danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej
jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane
jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

•

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące
i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają
Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa
do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie
i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych
danych.

•

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu
prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku
przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

•

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3
RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o
wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie
danych osobowych (RODO).

10.

Dane szczególnie chronione (dane wrażliwe)

Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych szczególnie chronionych, np. danych o stanie
zdrowia, jeżeli nie wyrazisz na to dodatkowej zgody.

11.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej. W takim wypadku przekazanie takie jest
realizowane wyłącznie gdy Administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone
w rozdziale V RODO. Warunki te zostaną spełnione w następujących sytuacjach:
•

w sytuacji wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
określonej w art. 45 ust. 3 RODO zapewnionej przez dane państwo trzecie, terytorium lub
określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub przez daną organizację
międzynarodową (dalej również jako „Decyzja”) i gdy transfer danych mieści się w zakresie
Decyzji (lista
Decyzji znajduje
się
na
następującej stronie
internetowej:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_pl);

•

w razie braku Decyzji lub gdy transfer danych nie mieści się w zakresie Decyzji – w sytuacji
zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO (dalej również jako
„Zabezpieczenia”), w tym m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez
Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO („Standardowe Klauzule Umowne”), pod
warunkiem że spełnione są warunki stosowania Standardowych Klauzul Umownych;

•

w razie braku Decyzji lub braku możliwości zapewnienia Zabezpieczeń – w szczególnych
sytuacjach i po spełnieniu odpowiednich przesłanek opisanych w art. 49 RODO.

W szczególności Administrator korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i część jego
dostawców posiada serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Przy czym obecnie Komisja
Europejska nie zatwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony takiego transferu poprzez wydanie Decyzji.
Prawo amerykańskie nie gwarantuje bowiem tak wysokiego stopnia ochrony Twoich danych
osobowych, jak regulacje unijne. Transfer danych na serwery zlokalizowane w USA może spowodować
wzrost ryzyka, że nie będziesz mógł wykonywać prawa do ochrony danych osobowych, np. celem
powstrzymania ich niezgodnego z prawem wykorzystania lub ujawnienia. Prawo amerykańskie nie
przewiduje dla osób fizycznych żadnej drogi prawnej, w celu uzyskania dostępu do dotyczących ich
danych osobowych lub sprostowania czy usunięcia takich danych. W USA nie zostały również
wdrożone niezbędne ograniczenia i zabezpieczenia przed ingerencją do danych przez organy
amerykańskich służb wywiadowczych. Dlatego też stopień ochrony danych w USA nie jest
równoważny prawu unijnemu.
Wobec powyższego w sytuacji przekazywania Twoich danych do Stanów Zjednoczonych zapewnione
pozostaną odpowiednie Zabezpieczenia – w szczególności przekazywanie będzie odbywało się na
podstawie umowy z podmiotem odbierającym dane zawierającej Standardowe Klauzule Umowne.
Jeżeli jednak nie będzie możliwe zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych lub zapewnienie
innych Zabezpieczeń, transfer Twoich danych osobowych na serwery zlokalizowane w USA będzie
mógł się odbyć wyłącznie na podstawie Twojej zgody lub po spełnieniu innej z przesłanek zawartych
w art. 49 RODO.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ewentualnego przekazywania Twoich danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i podstaw oraz spełnienia warunków takiego
przekazywania, skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe
znajdują się w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli informacyjnej).

