POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Etac Poland
sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza 1; Parlament Europejski opublikował
w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma
zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe
prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe,
jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane?
Etac Poland Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w celu:
•

prowadzenia zakupów lub sprzedaży materiałów lub usług, a podstawą prawną
przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy oraz przepisy ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości,

•

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy przedmiotowe ogłoszenie o
pracę, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi udzielona
zgoda,

•

prowadzenia sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia (Kodeks pracy, Art. 221),

•

kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia dozoru wizyjnego zakładu pracy, a podstawą
prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest uzasadniony interes występujący po stronie
Spółki w postaci: konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu
znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia,

•

odpowiadania na wszelkie pytania skierowane do Etac Poland korespondencją tradycyjną
lub mailowo.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?
•

Podstawowe informacje kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer
telefonu;

•

Informacje związane z rekrutacją i późniejszym zatrudnieniem (na podstawie art. 221 Kp);
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•

Dane kontaktowe dla zewnętrznych referencji, takich jak nazwisko, pracodawca,
stanowisko i relacja oraz innych dodatkowych danych potwierdzających zatrudnienie na
podstawie dobrowolnego oświadczenia kandydata do pracy;

•

W odosobnionych przypadkach informacje dotyczące zgodności, takie jak dane dotyczące
upadłości, spraw karnych, negatywne doniesienia medialne, naruszenia przepisów
antykorupcyjnych, a także zgodność z różnymi przepisami prawa.

Kto jest odbiorcą moich danych?
Etac Poland Sp. z o.o. nie przewiduje udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom innym
niż te, którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym niż te, które są
umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych (np.
Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy, itp.).

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Etac Poland Sp. z o.o., w tym także
dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie
zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Poufność danych
Możemy dzielić się informacjami otrzymanymi od Ciebie, z:
•

dostawcami usług, takimi jak: dostawcy, konsultanci, partnerzy marketingowi lub inni
usługodawcy, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych w celu wykonywania prac w
naszym imieniu,

•

jednostkami zależnymi i powiązanymi z Grupą Etac, które świadczą usługi lub prowadzą
działalność w zakresie przetwarzania danych,

•

innymi odbiorcami, takimi jak doradcy zewnętrzni, administracja: władze lokalne, sądy,
policja, instytucje finansowe lub rynku pracy.

Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym firmom. Wymagamy na piśmie (umowy
o zachowaniu poufności), aby te strony trzecie chroniły Twoje informacje.
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Jakie prawa Tobie przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Etac Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do:
•
•
•
•
•
•
•

•

dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
przenoszenia danych (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
sprostowania danych (art. 16. RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
usunięcia danych (art. 17 RODO),
dobrowolności podania danych, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów
Kodeksu Cywilnego jak i zawartego stosunku umownego, to też brak ich podania
uniemożliwia zakup/sprzedaż towarów lub usług.
niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych

Dane kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś
złożyć skargę na ewentualne naruszenie lokalnych przepisów o ochronie prywatności, zapraszamy
do kontaktu z nami:
GDPR@etac.com
Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, masz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
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