INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 będą w celach związanych z zawieraną umową, w szczególności
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako stronie umowy,
przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust.
1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów regulujących obowiązki
podatkowe, obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych - Administrator przetwarza dane
osobowe jedynie w zakresie i celu wynikającym z umowy i przepisów prawa, a także art. 6 ust.
1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu
kontaktu, w tym kontaktu z kontrahentami lub promowaniu lub wykonywaniu usług.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. organy władzy publicznej na podstawie przepisów prawa,
b. kontrahenci Administratora, w tym jego klienci w ramach świadczonej przez niego
działalności,
c. uprawnione podmioty świadczące obsługę na rzecz Administratora, w tym
informatyczną, księgową lub prawną,
d. banki w związku z wypłatą wynagrodzeń wynikających z umowy lub innych świadczeń
pieniężnych w przypadku ich wypłaty na rachunek bankowy,
e. portale informacyjne, osoby korzystające ze stron www, social media,
f. podmioty prowadzące szkolenia dla personelu Administratora, w tym zajęcia językowe.
5. 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.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas
niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń, a także przez okres niezbędny dla realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa czy potrzeby kontaktu.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
określonych w RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy 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 dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą
zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, osoba,
której dane dotyczą ma możliwość 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.
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11. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków stron umowy
oraz do jej wykonania, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
określających w szczególności obowiązki podatkowe oraz obowiązki z zakresu ubezpieczeń
społecznych, bez przetwarzania tych danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie umowy
i jej wykonanie.
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