POLITYKA PRYWATNOŚCI
Viatec sp. z o.o.

Podstawa prawna:
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE
L 119/1),
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz.
459 wraz ze zmianami)
Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administrator to organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i
środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „administratora” zgodnie z
przepisami RODO.
Administrator Danych Osobowych – Viatec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Dąbrówce (adres: ul. Widok 13, 62-070 Dąbrówka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470474, kapitał zakładowy 160.000,00
zł; REGON: 081152623, NIP: 9271933441 (dalej także jako „Viatec”)
Kontakt w sprawie danych osobowych
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Viatec jest wyznaczona przez Administratora
osoba realizująca zadania inspektora ochrony danych osobowych, czyli Edyta Czekalińska, kontakt mailowy
pod adresem: rodo@viatec.pl
Jakie Dane Osobowe przetwarzamy w Viatec?
Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
zgromadzone w ramach Zbiorów Danych. W Viatec, w związku z korzystaniem z udostępnionego formularza
kontaktowego, przetwarzamy następujące informacje:

•

imię (imiona) i nazwisko;

•

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

•

numer telefonu,

•

adres e-mail

•

cookies.
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Jaki jest cel przetwarzania w Viatec danych osobowych objętych treścią formularza kontaktowego?
Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu wprowadzenia danych osobowych do bazy
Administratora i ich przetwarzania na potrzeby kontaktu z daną osobą, procesów marketingowych,
handlowych oraz realizowania i wykonania zawartych umów a także ciążących na Administratorze
obowiązków wynikających z RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dla ich realizacji, jak
również w każdym prawnie usprawiedliwionym celu objętym uzasadnionym interesem Administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Cookies
Strona www.viatec.pl (Serwis) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Viatec sp. z o.o. - administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu (tworzenia statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego
struktury), a także pozwalają rozpoznać rodzaj urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce
internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
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Czy dane są przekazywane do innych Podmiotów?
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli
będzie to niezbędne do przeprowadzenia określonej czynności mieszczącej się w zakresie działalności
gospodarczej Viatec sp. z o.o., realizacji umowy albo realizacji lub obrony przed roszczeniami. Będziemy w
takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas,
naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych
osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom,
podwykonawcom, dostawcom towarów lub usług – w tym usług medycznych, kancelariom prawnym.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. położonego poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej, przy czym Administrator zapewnia, że będzie
się to odbywać w stosunku do państwa/ organizacji zapewniającej odpowiedni stopień ochrony oraz w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO rozdział V.
Jak długo będą przechowywane Dane Osobowe w strukturach Viatec?
Dane osobowe konieczne do przeprowadzenia konkretnego procesu rekrutacyjnego lub procesu handlowego
będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z
przeprowadzeniem procesu rekrutacji albo ze złożeniem oferty lub zawarciem i wykonaniem umowy lub przez
okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia związanych z nią roszczeń, bądź do czasu wycofania
takiej zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody.
Dane Osobowe co do których wyrażono zgodę na przetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych będą
przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie w tym celu.
W przypadku Danych Osobowych wynikających z podpisanych umów cywilnoprawnych lub umów o pracę, w
zależności od celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z
umowy, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu, będą przechowywane przez okres
przewidziany w przepisach szczególnych lub będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia
ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń.
Jakie są prawa Twoje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych w stosunku do Administratora?
W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych masz:

•

prawo dostępu do Twoich danych,

•

prawo żądania sprostowania danych,

•

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach może to nie zostać spełnione),

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane
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•

prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jaki organ nadzorczy zajmuje się ochroną Danych Osobowych?
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) i do tego organu można wnieść skargę na działania Administratora.
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