Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(Artykuł 13 i 14 RODO)
Szanowni Państwo,
Dane osobowe każdej osoby fizycznej pozostającej w relacji związanej z umową, która została lub
będzie zawarta lub w innej relacji z naszą firmą, zasługują na szczególną ochronę. Naszym celem jest
utrzymanie wysokiego poziomu ochrony danych. Dlatego stale rozwijamy nasze koncepcje ochrony i
bezpieczeństwa danych.
Oczywiście przestrzegamy ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych. Zgodnie z art. 13 i
14 RODO firmy gromadząc dane osobowe muszą spełniać określone wymogi informacyjne. Niniejszy
dokument spełnia te obowiązki.
Słownictwo stosowane w przepisach prawnych jest skomplikowane. Niestety, przy opracowywaniu
tego dokumentu nie można było uniknąć stosowania terminów prawnych. Dlatego pragniemy zwrócić
uwagę, że zawsze mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu, używanych terminów lub
sformułowań.

1. Zgodność z wymogami informacyjnymi w przypadku zbierania danych
osobowych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)
A. Tożsamość i dane kontaktowe administratora (art. 13 ust. 1 lit. a) RODO)
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a
56-200 Chróścina
Telefon: 48 65 543 01 00
Fax: 48 65 294 94 86
Email: office@foodworks.pl
Witryna: http://foodworks.pl
Numer rejestrowy firmy:
KRS 0000355456
Nr VAT: PL5222949486

B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (art. 13 ust. 1 lit. b) RODO)
Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH
Robert-Bosch-Str. 11

85221 Dachau
Telefon: 0049/8131-77987-0
Faks: 0049/8131-77987-99
Adres e-mail: DPO@osieurope.com
Witryna internetowa: www.dg-datenschutz.de

C. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania (art. 13 ust. 1 lit. c
RODO)
Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa wszystkich operacji dotyczących administratora,
klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych lub innych relacji związanych z umową już
zawartą lub zawieraną między wymienionymi grupami (w najszerszym tego słowa znaczeniu) lub
prawnych obowiązków administratora danych.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna przeprowadzania operacji przetwarzania, dla
których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych
jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce
na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub
świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji czynności przed zawarciem
umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza
firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych
osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych
interesów osoby, których dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja wystąpiłaby na
przykład wtedy, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane
dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane
lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas podstawą przetwarzania byłby art. 6 ust. 1 lit. d
RODO.
Podstawą operacji przetwarzania mógłby również być art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tę podstawę prawną
stosuje się do operacji przetwarzania nieuwzględnionych w powyżej wymienionych podstawach
prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osób,
których dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są
szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę,
który uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem
administratora (ust. 47 zdanie 2 preambuły RODO).

D. Uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, (art. 13 ust. 1 lit. d) RODO)

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym
interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i

udziałowców.

E. Kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e RODO)
Władze publiczne
Organy zewnętrzne
Dalsze organy zewnętrzne
Przetwarzanie wewnętrzne
Przetwarzanie wewnątrzgrupowe
Inne organy

F. Odbiorcy w państwie trzecim, jak również odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia oraz
możliwości uzyskania kopii danych lub miejsca udostępnienia danych (art. 13 ust. 1 lit. f, art. 46 ust. 1,
art. 46 ust. 2 lit. c RODO)
Wszystkie firmy i oddziały należące do naszej grupy (zwane dalej „spółkami grupy”), które mają swoje
miejsce prowadzenia działalności lub biuro w państwie trzecim, mogą być odbiorcami danych
osobowych. Adresy wszystkich spółek grupy są dostępne na naszej witrynie internetowej pod adresem
www.osigroup.com.
Na mocy art. 46 ust. 1 RODO administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane
osobowe do państwa trzeciego wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod
warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki
ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia można zapewnić bez konieczności uzyskania
specjalnego zezwolenia organu nadzorczego za pomocą standardowych klauzul umownych (art. 46
ust. 2 lit. c RODO).
Przed pierwszym przekazaniem danych osobowych uzgadniane są z wszystkimi odbiorcami z państw
trzecich standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. W związku z tym zapewniono, że
zagwarantowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą, oraz skuteczne środki prawne dla osób, których dane dotyczą, wynikające ze standardowych
klauzul umownych UE. Każda osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię standardowych klauzul
umownych od naszego inspektora ochrony danych. Standardowe klauzule umowne są również
dostępne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 / L 39, str. 5-18).

G. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu (art. 13 ust. 2 lit. a RODO)
Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie
ustawowe okresy zatrzymywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o
ile nie są już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.
H. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO)

Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:
a) Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą. Prawo
dostępu obejmuje wszystkie przetwarzane przez nas dane. Istnieje możliwość łatwego
wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc
zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem (ust. 63 preambuły RODO). To prawo wynika z art. 15
RODO. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,
aby skorzystać z prawa dostępu.
a) Prawo do sprostowania
Zgodnie z art. 16 zdanie 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto
zgodnie z art. 16 zdanie 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele
przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z
naszym inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa do sprostowania.
b) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do usunięcia danych i do bycia zapomnianym na
mocy art. 17 RODO. Z tego prawa można również skorzystać, kontaktując się z naszym inspektorem
ochrony danych. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że to prawo nie ma zastosowania,
o ile przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma
(art. 17 ust. 3 lit. b RODO). Oznacza to, że możemy zaakceptować wniosek o usunięcie danych tylko
po upływie ustawowego okresu zatrzymywania.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do ograniczenia przetwarzania
danych. Można domagać się ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków
określonych w art. 18 ust. 1 lit. a-d RODO. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z
naszym inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa ograniczenia przetwarzania..
a) Prawo do sprzeciwu
Ponadto art. 21 RODO gwarantuje prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, może
skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa do sprzeciwu.
b) Prawo do przenoszenia danych
Art. Art. 20 RODO gwarantuje osobie, której dane dotyczą, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z
tym postanowieniem, osoba, której dane dotyczą, ma prawo na warunkach określonych w art. 20 ust. 1
lit. a i b RODO otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych.
I. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO)

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak ma to miejsce w
sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
jednego lub więcej konkretnych celów, lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który reguluje wyraźną zgodę na
przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 7
ust. 3 zdanie 1 RODO, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 zdanie 2 RODO). Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak
jej wyrażenie (art. 7 ust. 3 zdanie 4 RODO). W związku z powyższym wycofanie zgody może zawsze
nastąpić w taki sam sposób, jak udzielono zgody lub w jakikolwiek inny sposób, który jest uważany
przez osobę, której dane dotyczą za prostszy. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym
najprawdopodobniej najprostszym sposobem na wycofanie zgody jest zwykła wiadomość e-mail. Jeżeli
osoba, której dane dotyczą, pragnie wycofać udzieloną nam zgodę, wystarczy zwykła wiadomość
e-mail wysłana do naszego inspektora ochrony danych. Alternatywnie osoba, której dane dotyczą,
może wybrać inny sposób powiadomienia nas o wycofaniu swojej zgody.

J. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 13 ust. 2 lit. d, art. 77 ust. 1
RODO)
Jako administrator jesteśmy zobowiązani powiadomić osobę, której dane dotyczą, o prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 13 ust. 2. lit. d RODO). Prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego reguluje art. 77 ust. 1 RODO. Zgodnie z jego treścią, bez uszczerbku dla innych
administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie ogólne
rozporządzenie o ochronie danych. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zostało
ograniczone prawem Unii w taki sposób, że może ono być wykonywane tylko przed jednym organem
nadzorującym (ust. 141 zdanie 1 preambuły RODO). Ta reguła ma na celu uniknięcie podwójnych
skarg niniejszej samej osoby, której dane dotyczą, w niniejszej samej sprawie. Jeżeli osoba, której
dane dotyczą, chce złożyć na nas skargę, prosimy o kontakt tylko z jednym organem nadzorczym.
K. Udostępnianie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; warunek zawarcia umowy;
obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; ewentualne konsekwencje
niepodania danych (art. art. 13 ust. 2 lit. e RODO)
Wyjaśniamy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo
(np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze
umownym).
Czasami może być konieczne do zawarcia umowy podanie przez osobę, której dane dotyczą, danych
osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą jest na
przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych podczas zawierania z nami umowy.
Konsekwencją niedostarczenia danych osobowych byłby brak możliwości zawarcia umowy z osobą,
której dane dotyczą.
Zanim dane osobowe zostaną przekazane przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi
skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych wyjaśnia
osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę
lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i
konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

L. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 2 lit. f RODO)
Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

II.
Zgodność z wymogami informacyjnymi w przypadku niezbierania danych
osobowych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)
A. Tożsamość i dane kontaktowe administratora (art. 14 ust. 1 lit. a) RODO)
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a
56-200 Chróścina
Telefon: 48 65 543 01 00
Fax: 48 65 294 94 86
Email: office@foodworks.pl
Witryna: http://foodworks.pl
Numer rejestrowy firmy:
KRS 0000355456
Nr VAT: PL5222949486

B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (art. 14 ust. 1 lit. b) RODO)
Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
85221 Dachau
Telefon: 0049/8131-77987-0
Faks: 0049/8131-77987-99
Adres e-mail: DPO@osieurope.com
Witryna internetowa: www.dg-datenschutz.de

C. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania (art. 14 ust. 1 lit. c
RODO)
Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa wszystkich operacji dotyczących administratora,
klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych lub innych relacji związanych z umową już

zawartą lub zawieraną między wymienionymi grupami (w najszerszym tego słowa znaczeniu) lub
prawnych obowiązków administratora danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są
niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne
do realizacji czynności przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących
naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym
wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych,
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych
interesów osoby, których dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja wystąpiłaby na
przykład wtedy, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane
dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane
lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas podstawą przetwarzania byłby art. 6 ust. 1 lit. d
RODO.
Podstawą operacji przetwarzania mógłby również być art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tę podstawę prawną
stosuje się do operacji przetwarzania nieuwzględnionych w powyżej wymienionych podstawach
prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osób,
których dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są
szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę,
który uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest
klientem administratora (ust. 47 zdanie 2 preambuły RODO).
D. Kategorie odnośnych danych osobowych (art. 14 ust. 1 lit. d RODO)
Dane klienta
Dane potencjalnych klientów
Dane pracowników
Dane dostawców

E. Kategorie odbiorców danych (art. 14 ust. 1 lit. e RODO)
Władze publiczne
Organy zewnętrzne
Dalsze organy zewnętrzne
Przetwarzanie wewnętrzne
Przetwarzanie wewnątrzgrupowe
Inne organy

F. Odbiorcy w państwie trzecim, jak również odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia oraz
możliwości uzyskania kopii danych lub miejsca udostępnienia danych (art. 14 ust. 1 lit. f, art. 46 ust. 1,
art. 46 ust. 2 lit. c RODO)
Wszystkie firmy i oddziały należące do naszej grupy (zwane dalej „spółkami grupy”), które mają swoje
miejsce prowadzenia działalności lub biuro w państwie trzecim, mogą być odbiorcami danych
osobowych. Adresy wszystkich spółek grupy są dostępne na naszej witrynie internetowej pod adresem
www.osigroup.com.
Na mocy art. 46 ust. 1 RODO administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane
osobowe do państwa trzeciego wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod
warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki
ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia można zapewnić bez konieczności uzyskania
specjalnego zezwolenia organu nadzorczego za pomocą standardowych klauzul umownych (art. 46
ust. 2 lit. c RODO).
Przed pierwszym przekazaniem danych osobowych uzgadniane są z wszystkimi odbiorcami z państw
trzecich standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. W związku z tym zapewniono, że
zagwarantowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą, oraz skuteczne środki prawne dla osób, których dane dotyczą, wynikające ze standardowych
klauzul umownych UE. Każda osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię standardowych klauzul
umownych od naszego inspektora ochrony danych. Standardowe klauzule umowne są również
dostępne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 / L 39, str. 5-18).
G. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu (art. 14 ust. 2 lit. a RODO)
Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie
ustawowe okresy zatrzymywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o
ile nie są już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

H. Powiadomienie o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (art. 14 ust. 2. b RODO)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych. Zgodnie z ust. 47 zdanie 2 preambuły RODO uzasadniony interes może istnieć wtedy, gdy
występuje odpowiedni i właściwy związek między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, np. w
sytuacjach, w których osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. We wszystkich
przypadkach, w których nasza firma przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym
uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych
pracowników i udziałowców.
I. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (art. 14 ust.
2 lit. c RODO)
Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

a) Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą. Prawo
dostępu obejmuje wszystkie przetwarzane przez nas dane. Istnieje możliwość łatwego
wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc
zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem (ust. 63 preambuły RODO). To prawo wynika z art. 15
RODO. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych,
aby skorzystać z prawa dostępu.
b) Prawo do sprostowania
Zgodnie z art. 16 zdanie 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Osoba,

której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z
prawa do sprostowania. Zgodnie z art. 16 zdanie 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe.
c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo do usunięcia danych i do bycia zapomnianym na
mocy art. 17 RODO. Z tego prawa można również skorzystać, kontaktując się z naszym inspektorem
ochrony danych. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że to prawo nie ma zastosowania,
o ile przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma
(art. 17 ust. 3 lit. b RODO). Oznacza to, że możemy zaakceptować wniosek o usunięcie danych tylko
po upływie ustawowego okresu zatrzymywania.
a) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do ograniczenia przetwarzania
danych. Można domagać się ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków
określonych w art. 18 ust. 1 lit. a-d RODO. Można domagać się ograniczenia przetwarzania, jeżeli
spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 lit. a-d RODO.
b) Prawo do sprzeciwu
Ponadto art. 21 RODO gwarantuje prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, może
skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa do sprzeciwu.
c) Prawo do przenoszenia danych
Art. 20 RODO gwarantuje osobie, której dane dotyczą, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z tym
postanowieniem, osoba, której dane dotyczą, ma prawo na warunkach określonych w art. 20
ust. 1 lit. a i b RODO otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych, aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

J. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (art. 14 ust. 2 lit. d RODO)
Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak ma to miejsce w
sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
jednego lub więcej konkretnych celów, lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który reguluje wyraźną zgodę na
przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 7
ust. 3 zdanie 1 RODO, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 zdanie 2 RODO). Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak
jej wyrażenie (art. 7 ust. 3 zdanie 4 RODO. W związku z powyższym wycofanie zgody może zawsze
nastąpić w taki sam sposób, jak udzielono zgody lub w jakikolwiek inny sposób, który jest uważany
przez osobę, której dane dotyczą, za prostszy. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym
najprawdopodobniej najprostszym sposobem na wycofanie zgody jest zwykła wiadomość e-mail. Jeżeli
osoba, której dane dotyczą, pragnie wycofać udzieloną nam zgodę, wystarczy zwykła wiadomość email wysłana do naszego inspektora ochrony danych. Alternatywnie osoba, której dane dotyczą, może
wybrać inny sposób powiadomienia nas o wycofaniu swojej zgody.

K. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 14 ust. 2 lit. e, art. 77 ust. 1
RODO)
Jako administrator jesteśmy zobowiązani powiadomić osobę, której dane dotyczą, o prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 13 ust. 2. lit. d RODO). Prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego reguluje art. 77 ust. 1 RODO. Zgodnie z jego treścią, bez uszczerbku dla innych
administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie ogólne
rozporządzenie o ochronie danych. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zostało
ograniczone prawem Unii w taki sposób, że może ono być wykonywane tylko przed jednym organem
nadzorującym (ust. 141 zdanie 1 preambuły RODO). Ta reguła ma na celu uniknięcie podwójnych
skarg niniejszej samej osoby, której dane dotyczą, w niniejszej samej sprawie. Jeżeli osoba, której
dane dotyczą, chce złożyć na nas skargę, prosimy o kontakt tylko z jednym organem nadzorczym.
L. Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł
publicznie dostępnych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO)

Zasadniczo dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub we
współpracy z organem (np. pobieranie danych z rejestru urzędowego). Inne dane osób, których dane
dotyczą, pochodzą z przeniesień w ramach spółek grupy. W kontekście tych ogólnych informacji
wskazanie z nazwy dokładnych źródeł pochodzenia danych osobowych jest niemożliwe lub
wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku w rozumieniu art. 14 ust. 5 lit. b RODO. Co do zasady nie
zbieramy danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł.
Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem
ochrony danych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat dokładnych źródeł
danych osobowych, które jej dotyczą. Jeżeli osobie, której dane dotyczą, nie można podać
pochodzenia danych osobowych, ponieważ korzystano z różnych źródeł, informacje należy przedstawić
w sposób ogólny (ust. 61 zdanie 4 preambuły RODO).

M. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą (art. 14 ust. 2 lit. g RODO)
Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

