INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ/ZARZĄDU 3SOFT S.A.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach,
ul. Gawronów 6.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@3soft.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w związku ze sprawowaniem przez Pana/Panią funkcji członka
Rady Nadzorczej/Zarządu, w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy
z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonania rozliczeń
finansowych, dokonania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązków
związanych z księgowaniem i sprawozdawczością, oraz innych obowiązków wskazanych
w przepisach prawa, a realizowanych wobec organów władzy publicznej. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także art.
6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione
w przepisach prawa. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
na przetwarzanie danych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych może być także uzasadniony interes Administratora
polegający na utrzymywaniu kontaktu z naszymi partnerami biznesowymi, w tym komunikacji
związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz bieżącymi kontaktami – pozwala nam na
to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych są:
a. ograny władzy publicznej na podstawie przepisów prawa,
b. kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności,
c. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych;
d. banki w związku z płatnościami wynikającymi z łączącego strony stosunku prawnego
dokonywanymi na rachunek bankowy.
6. Wraz z 3Soft S.A. („Administrator Wiodący”) współdziałają ze sobą Spółki należące do tej grupy
przedsiębiorstw, które wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania w związku ze wspólnie
prowadzoną działalnością, na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO.
W związku z tym odbiorcą Pana/Pani danych może być Prediwise Consultng Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w w/w celach będą przechowywane przez czas
niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia
roszczeń, nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych
na podstawie art. 20 RODO.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu po spełnieniu warunków wskazanych w art. 21
RODO.
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10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza
to, że żadne decyzje nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych
profili.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności
z prawem przetwarzania danych osobowych.
12. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków w związku ze
sprawowaną funkcją, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
określających w szczególności obowiązki rejestrowe, podatkowe, księgowe. Bez przetwarzania
tych danych osobowych nie byłoby możliwy kontakt, zawieranie i wykonywanie umów, ani
pozostawanie w relacjach biznesowych z kontrahentami Administratora.
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