INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW ORAZ
OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ICH IMIENIU (TZW. OSOBY KONTAKTOWE)
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych („RODO”) przedstawiamy Państwu naszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych
dla Klientów i Kontrahentów. Znajdziecie tutaj wyjaśnienie m.in. w jaki sposób i jak długo przetwarzamy dane
osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.
Działając w imieniu Actislink sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie informujemy, że:
I.

Administrator i kontakt: administratorem Twoich danych osobowych jest Actislink Sp. z o.o. z siedzibą
pod adresem ul. Lubostroń 1 w Krakowie, zwana dalej „Spółką”;
II. IOD: wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych; w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt: pisemnie na adres: ul. Lubostroń 1, 31383 Kraków, drogą mailową na adres: support@actispro.pl;
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
 Dane osób reprezentujących stronę umowy – Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia i
realizacji umowy zawieranej pomiędzy nami, a podmiotem, który reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych skutkuje niemożnością
zawarcia i realizacji umowy;
 Dane osób, których dane pozyskaliśmy w toku realizacji umowy – Twoje dane zostały zebrane w
celu zapewnienia należytej realizacji umowy zawartej przez nas z naszym kontrahentem (podstawa z
art. 6 ust 1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji
zobowiązań wynikających z zawartej umowy). Otrzymaliśmy Twoje dane od Twojego
pracodawcy/podmiotu z którym współpracujesz. W tym celu przetwarzamy następujące kategorie
danych: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy nr telefonu i adres e-mail.
 Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalenia, dochodzenia, oraz obrony przed
roszczeniami oraz w celach archiwizacji i zapewnienia rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie
naszym uzasadnionym interesem jest dochodzenia lub ochrona przed roszczeniami oraz zapewnienie
możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).
 informujemy, że w procesie realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Twoje dane nie są profilowane.
IV. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane
przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy i/lub
okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości (co do zasady, nie dłużej niż 6 lat, a dla umów,
których przedmiotem jest m.in. przeniesienie praw autorskich lub praw własności przemysłowej – przez
okres trwania tych praw określony zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa).
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka
zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
V. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym;
b. naszym współpracownikom, tj. osobom, przy pomocy których realizujemy nasze usługi,
c. naszym podwykonawcom np. dostawcom oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni
serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę, jak również podmiotom świadczącym
usługi wsparcia – firmom księgowym, doradcom podatkowym, kancelariom prawnym.
Jeśli Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotu
świadczącego usługę udostępniania powierzchni serwerowej, będziemy działać w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, tj. zgodność z programem Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA
Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania
danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do
USA.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych: Na podstawie przepisów RODO, przysługują Ci liczne prawa
w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy. Poniżej znajduje się ogólny opis tych praw:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do
swoich danych.
Sprostowanie i uzupełnienie danych. Przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia
danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
o gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
o w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, gdy cofniesz zgodę, na której
opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
o gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
o gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
o gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego
w
prawie
Unii
Europejskiej
lub
prawie
polskim.
Nie będziemy mogli jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich
przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i
informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od nas ograniczenia
przetwarzania, w przypadkach, gdy:
o kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
o nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci
potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
o wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu.
Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu –
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych w celu
realizacji uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej (tj. w przypadkach gdy podstawą
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony naszych roszczeń.
Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w
oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie
danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś. Przysługuje Ci także prawo
przesłania takich danych osobowych innemu administratorowi.

h)

Prawo do skargi. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami w
sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się z na adres e-mail lub pisemnie na adres naszej
siedziby. W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h) powyżej należy skontaktować się
bezpośrednio z organem nadzorczym.
Realizacja powyższych praw będzie możliwa wyłącznie po dostarczeniu nam przez Ciebie odpowiednich
informacji, które pozwolą na właściwą identyfikację Twojej osoby.

