INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ROMWIT POLSKA Spółka z o.o.
62-030 Luboń, ul. Makuszyńskiego 4, tel. +48 / 618 933 980 (godz. 7-15),
e-mail: romwit@romwit.pl
2. Przedstawiciel Administratora
Przedstawicielem Administratora jest Pani Magdalena Pawlak-Leja, tel. +48 / 663 766 948
(godz. 7-14), e-mail: magdalena.pawlak@romwit.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
a. w celu zaproponowania Tobie złożenia oferty na nasze usługi lub towary;
b. w celu zaproponowania Tobie ofert pracy lub w celu rekrutacji;
c. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
d. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy;
e. w celu realizacji umowy zawartej z naszym kontrahentem;
f. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem.
4. Odbiorcy danych
Informujemy, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, które
przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:
a. firmy księgowo-finansowe, z których usług korzystamy;
b. kancelarie prawne i podatkowe, z których usług korzystamy;
c. firmy przeprowadzające szkolenia, z których usług korzystamy;
d. lekarze i placówki medyczne, z których usług korzystamy;
e. firmy informatyczne, reklamowe i marketingowe, z których usług korzystamy;
f. klienci, dla których administrator świadczy usługi lub sprzedaje towary;
g. podwykonawcy, którzy świadczą usługi dla klientów administratora;
h. pozostali kontrahenci, z którymi administrator ma zawarte umowy;
i. urzędów, sądów, zakładów ubezpieczeń, PFRON oraz innych organów publicznych.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ani do organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych
a. Twoje dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy do czasu zakończenia rekrutacji
na dane stanowisko lub do czasu na jaki wyraziłeś(aś) zgodę.
b. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o pracę przechowujemy przez okres 50
lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)].
c. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej lub w celu realizacji
umowy zawartej z naszym kontrahentem, przechowujemy przez okres 6 lat od
zakończenia umowy lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z
umowy w zależności co nastąpi później.
d. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb proponowania Tobie
naszych ofert zatrudnienia, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
7. Twoje prawa
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
c. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
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d. Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie
twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z tobą działań, jeżeli twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na twój
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli,
bo są ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej. Musisz wtedy wskazać nam twoją szczególną
sytuację, która twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba że
wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas twoich danych są nadrzędne wobec
twoich praw lub też że twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
f. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. Format
„.csv”) dane osobowe ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy
lub twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi.
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy
twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do prezesa urzędu
ochrony danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie z nami, dane
kontaktowe są dostępne między innymi na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, przed
realizacją twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że ty to ty, czyli odpowiednio
cię zidentyfikować.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie
podasz danych podstawowych, identyfikujących Cię w sposób wymagany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony ubezpieczeniowej
i podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.
9. Informacja o źródle danych
Informujemy, że Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
Luboń, dnia 12.06.2018 r.
Witold Sierszeński – Prezes Zarządu
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