INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ ABC CONSULTING SPÓŁKA Z O.O.
1.

Niniejsza Informacja określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Panią/Pana spółce ABC Consulting Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC Consulting Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, 80244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000189918, NIP: 5840201401, REGON: 19053323000000
(dalej w treści jako „Administrator Danych Osobowych” lub „Spółka”).

3.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator Danych
Osobowych działa w oparciu o przyjęte w Spółce procedury i zalecenia, zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w
szczególności z Rozporządzeniem 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 (dalej w treści jako „RODO”) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4.

Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane osobowe dotyczą oraz utrzymania bezpieczeństwa
powierzonych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a) przetwarzane zawsze zgodnie z prawem,
b) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane
zostały zebrane,
c) zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów,
d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich zostały zebrane i
są przetwarzane,
e) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
f) odpowiednio chronione m.in. nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że
udostępnia się te dane osobom/podmiotom upoważnionym.

5.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w
przypadku złożenia zapytania) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), w celu realizacji zawartej
z Panią/Panem umowy oraz wynikających z niej obowiązków, a także prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO (w przypadku zawarcia umowy) oraz w celu
administrowania stroną internetową pod adresem http://www.abcc.com.pl (dalej w treści
jako: „Strona Internetowa”) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

6.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Panią/Pana w celu:
 zawarcia i realizacji umowy co do zasady w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania/adres siedziby,
c) PESEL/NIP,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) numer rachunku bankowego,
 odpowiedzi na zapytania w następującym zakresie:
a) imię i nazwisk,
b) adres e-mail,

c) numer telefonu,
 administrowania stroną internetową w następującym zakresie:
a) adres IP,
b) data i czas serwera,
c) informacje o przeglądarce internetowej,
d) informacje o systemie operacyjnym,
7.

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu
zakończenia realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków
oraz do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, a następnie po tym okresie są przetwarzane wyłącznie do celów
finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych. Niektóre
rodzaje danych osobowych np. związane z zatrudnieniem w Spółce są przechowywane
przez okres wymagany przepisami dotyczącymi przechowywania/archiwizowania takich
szczególnych rodzajów danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu
odpowiedzi na zapytanie, Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 6
miesięcy od złożenia zapytania.

8.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym
odbiorcom za wyjątkiem odbiorców uprawionych do rozliczania i kontroli działalności
Spółki z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotów świadczących
obsługę księgową, kadrową i prawną Spółki, banków za pomocą których dokonywana
jest płatność świadczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, firmy
hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Spółki, operatorów
telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora
Danych Osobowych. Informujemy także, że podane przez Panią/Pana dane osobowe
nie są i będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).

9.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu tj.
zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech
osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej konieczny jest kontakt z
Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: consul@abcc.com.pl
lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Spółki: ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku
jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej Informacji, co może zostać
spowodowane przez np. ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych. Informacje o zmianach będą publikowane w zakładce Ochrona Danych
Osobowych.

