RODO – obowiązujące zasady postępowania w ZOELLER TECH
I.

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z korespondencją
przesyłaną za pomocą formularza dostępnego na stronie lub za pomocą
poczty elektronicznej

Informujemy, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ZOELLER TECH Sp. z o.o., z siedzibą w Rekowie
Górnym, ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114047.
Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych
Korespondencja e-mail lub z użyciem formularza dostępnego na stronie niezwiązana z zawieraniem umów lub
wykonaniem umów
W przypadku kierowania korespondencji – niezwiązanej z zawieraniem umów, realizacją usług lub zawartą
umową – dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym oraz zawarte w treści korespondencji są
przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi i załatwienia sprawy oraz skontaktowania się w tym celu.
Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla powyższych celów. Brak
podania takich danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi i załatwienia sprawy oraz
skontaktowania się. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla
udzielenia odpowiedzi/skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na udzielaniu odpowiedzi i załatwieniu sprawy oraz
skontaktowaniu się. Dane przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, załatwienia
sprawy.
Korespondencja związana z zawieraniem umów lub wykonaniem umów
1. Jeśli przesłana korespondencja związana jest z nawiązywaniem współpracy biznesowej (np. oferta) bądź z
wykonywaniem zawartej umowy z osobami fizycznymi - dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym
oraz zawarte w treści korespondencji są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą jak również w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora
polegających na nawiązywaniu, utrzymywaniu, rozwijaniu relacji biznesowych. Dane mogą być przetwarzane
także w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
2. Jeśli przesłana korespondencja związana jest z nawiązywaniem współpracy biznesowej (np. oferta) bądź z
wykonywaniem zawartej umowy przez podmioty inne niż osoby fizyczne – dane osobowe osób
kontaktowych/przedstawicieli tych podmiotów (służbowe dane kontaktowe) są przetwarzane w celu realizacji
uzasadnionych interesów Administratora polegających na nawiązywaniu, utrzymywaniu, rozwijaniu relacji
biznesowych, zawieraniu lub wykonywaniu umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje. Dane mogą
być przetwarzane także w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
Podanie danych wymaganych w formularzu w obu tych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niezbędne
dla powyższych celów. Brak podania takich danych skutkować może brakiem możliwości załatwienia sprawy,
której dotyczy korespondencja. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla
załatwienia sprawy.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą
przetwarzane do momentu zakończenia procesu zawierania umowy, a w przypadku zawarcia umowy do
zakończenia jej obowiązywania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania stanowią przepisy prawa – okres ich
przetwarzania
określa
prawo.
W
przypadku
przetwarzania
danych
na
podstawie
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uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty: świadczące usługi informatyczne oraz podmioty świadczące
usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty świadczące usługi prawne.
Organ nadzoru: informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują na zasadach określonych przepisami prawa następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania;

do usunięcia danych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania stanowi zgoda – do jej cofnięcia w każdym momencie.
Kontakt. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych podmiotów danych, można złożyć:




II.

w formie pisemnej, na adres: ZOELLER TECH Sp. z o.o. ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo;
drogą e-mailową, na adres: ochrona.danych@zoeller.pl;
w siedzibie ZOELLER TECH Sp. z o.o. - ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo.

Informacje związane z danymi osobowymi w procesie rekrutacji

Administrator danych i kontakt
Informujemy, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ZOELLER TECH Sp. z o.o., z siedzibą w Rekowie
Górnym, ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114047. Informujemy, iż w
kwestiach związanych z Pani / Pana danymi osobowymi, można kontaktować się na adres siedziby wskazany powyżej,
jak również na adres e-mail: ochrona.danych@zoeller.pl.
Podstawa prawna i cel przetwarzania
Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane
zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody
także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, Kodeksem
Pracy oraz innymi przepisami prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
Dobrowolność podania danych, skutki braku podania danych
Informujemy, iż podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz
innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Informujemy, iż podanie danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu Pracy, innych
aktów prawa powszechnie obowiązującego (np. zainteresowania, zdjęcie) jest dobrowolne i nie ma wpływu na
przebieg procesu rekrutacji.
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Okres przetwarzania danych
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu obecnej rekrutacji.
Informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ich udostępnienia Administratorowi.
Odbiorcy danych
Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot realizujący usługę ochrony na rzecz
Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, prawne, medycyny pracy,
pocztowe lub kurierskie.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania;
 do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych – w zakresie wynikającym z przepisów;
 przenoszenia danych;
 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie wynikającym z przepisów;
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do cofnięcia zgód
Każda z udzielonych zgód może zostać cofnięta w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż cofniecie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Oświadczenie o cofnięciu zgody winno zostać
złożone administratorowi na piśmie. W przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została złożona za
pomocą poczty elektronicznej można tę zgodę wycofać wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@zoeller.pl lub
ochrona.danych@zoeller.pl .

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zgłoszeniem
antykorupcyjnym
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest ZOELLER TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo,
nr KRS 0000114047.
W kwestiach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres Administratora danych osobowych
wskazany powyżej, jak również na adres e: mail: ochrona.danych@zoeller.pl .
Cel przetwarzania danych osobowych. Skutki braku podania danych
Dane osobowe przekazane w ramach zgłoszenia zarówno e-mail’owego jak i poprzez wrzucenie do skrzynki
w siedzibie Administratora będą przetwarzane dla celów weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji zgłoszenia
i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym skontaktowania się o ile będzie to niezbędne. Brak podania
danych osobowych może w zależności od okoliczności utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów
Administratora weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Okres przetwarzania
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania
wyjaśniającego, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
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Odbiorcy danych
Administrator informuje, iż udostępnione dane mogą zostać przekazane właściwym organom państwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Organ nadzoru: informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa do danych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują na zasadach określonych przepisami prawa następujące prawa:
 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania;
 do usunięcia danych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 przenoszenia danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania stanowi zgoda – do jej cofnięcia w każdym momencie.
Zgoda może być wycofana, w każdym momencie. Zgodę można cofnąć zarówno przesyłając pisemne oświadczenie
na adres Administratora jak również na adres e-mail ochrona.danych@zoeller.pl .
Kontakt. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych podmiotów danych, można złożyć:


w formie pisemnej, na adres: ZOELLER TECH Sp. z o.o. ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo;



drogą e-mail’ową, na adres: ochrona.danych@zoeller.pl ;



w siedzibie ZOELLER TECH Sp. z o.o. - ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo.
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