INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (GDPR), pragniemy poinformować Państwa o naszej polityce
przetwarzania danych osobowych, która jest następująca:
Administrator Danych Osobowych (GPDR)
Profitroom S.A., Poznań 60-829, ul. Franklina Roosevelta 9, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5252423458 ("Administrator").
Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 61 840 23 80 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres contact@profitroom.com. Więcej informacji można znaleźć
na naszej stronie internetowej: www.profitroom.pl.
Inspektor ochrony danych (DPO)
Krzysztof Dziemian, e-mail gpdr@profitroom.com .
Bezpieczeństwo danych osobowych
Zgodnie z GDPR Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w formie pisemnej lub
elektronicznej, w celach określonych poniżej oraz z zastosowaniem odpowiednich metod
zapewniających bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zgodnie z wymogami art. 32
GDPR. Nasza współpraca z podmiotami gospodarczymi jest regulowana odpowiednimi
przepisami prawa. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

1. Rekrutacja
Podstawa prawna: Twoje dane osobowe, w zakresie określonym przez odpowiednie
przepisy prawa pracy, będą przetwarzane do celów wstępnej procedury rekrutacyjnej (art. 6
(1) (b) GDPR), a inne dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 (1) (a)
GDPR), którą można wycofać w dowolnym momencie. Jeśli jakiekolwiek dokumenty zawierają
dane wrażliwe, jak wspomniano w art. 9 ust. 1 GDPR, dane takie będą przetwarzane pod
warunkiem uzyskania zgody użytkownika na mocy art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR.
Okres przechowywania danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane
przez czas trwania procedury rekrutacyjnej pod warunkiem uzyskania twojej dodatkowej
zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych postępowań
rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, lub do czasu wycofania przez ciebie
zgody.
2. Zatrudnienie
Podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
z zatrudnieniem, w celu prowadzenia akt pracowniczych, ewidencjonowania czasu pracy,
spełnienia wymogów archiwizacyjnych w tym zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS), oraz podatkowych, a także w celach związanych z wynagrodzeniem, obliczania
potrąceń i odliczeń, w tym dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,

przechowywania akt pracowniczych, a także jako dowód w postępowaniu przed sądami lub
innymi właściwymi organami państwowymi, w tym w celu ustalenia, obrony i dochodzenia
roszczeń. Podstawa prawna: Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze do niego,
określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, art. 6 ust. 1 lit. b) c) d) i f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W szczególnych
przypadkach (windykacja należności, monitorowanie działań na miejscu) podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 (1) (f)
GDPR).
Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe: Państwa dane
osobowe będą przechowywane przez Profitroom S.A. ul. Franklina Roosevelta 9, 60-829
Poznań, Polska tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych powyżej a następnie
tak długo, jak pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Dane kadrowe i BHP przez 50
lub 10 lat (w zależności od tego, kiedy dana osoba była zatrudniona) począwszy od roku,
w którym zakończono zatrudnienie.
3. Sprzedaż usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych (ADO)
Podstawa prawna: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego
określonego w art. 6 ust. 1 lit. c GDPR, w tym w szczególności przepisów ustawy
o rachunkowości i kodeksu cywilnego.
Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe: Państwa dane będą
przechowywane przez okres 5 lat począwszy od pierwszego dnia roku następującego po roku,
w którym wystawiono odpowiedni dokument księgowy, lub alternatywnie, przez okres
obowiązywania umowy i po upływie okresu przedawnienia roszczeń zgodnie
z obowiązującym prawem.
4. Świadczenie usług wsparcia
Źródło danych: Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w celu zawarcia
jakiejkolwiek umowy dotyczącej produktów ADO. W związku z tym, jeśli odmówią Państwo
podania jakichkolwiek danych osobowych, które są wyraźnie obowiązkowe, nie będziemy
w stanie zapewnić Państwu żądanej usługi.
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (b) GDPR.
Okres przechowywania danych osobowych: zgodnie z umową.
Odbiorcy danych: Podmioty opisane w przepisach prawa lub inne podmioty przetwarzające
dane na podstawie odpowiednich umów z ADO.
5. Działania marketingowe związane z prowadzoną działalnością
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, marketing usług.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu
złożenia przez osobę, której dane dotyczą żądania usunięcia danych osobowych.
6. Przyszłe roszczenia
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (f) rozporządzenia GDPR.
Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe: W celu realizacji
potencjalnych roszczeń Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia roszczeń na mocy obowiązującego prawa.

7. Bezpieczeństwo osób i mienia
Źródło danych: Dane z kamer monitoringu.
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (f) GDPR.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Do trzech miesięcy od
momentu zarejestrowania materiału.
8. Bezpieczeństwo osób i mienia
Źródło danych: Dane z monitoringu floty GPS
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (f) GDPR.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: NIE DOTYCZY
9. Badanie satysfakcji klientów
Źródło danych: dane pochodzące z nagranych rozmów telefonicznych z klientami.
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) GDPR.
Okres przechowywania danych osobowych: Do czasu wycofania zgody przez osobę
fizyczną. Jeśli Twoje dane osobowe będą potrzebne do celów innych niż opisane powyżej,
zostaniesz o tym poinformowany bezpośrednio w odpowiednim formularzu, lub podczas
pierwszej czynności z twoim udziałem.
10. Wysyłanie informacji handlowych
Źródło danych: dane pochodzące z formularza uzupełnionego przez osobę fizyczną.
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) GDPR.
Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu udzielonej zgody do czasu jej
cofnięcia z zastrzeżeniem, dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody wyłącznie
w takim zakresie i celu jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń Administratora w związku z udzieloną zgodą.
11. Wyświetlanie reklam w social media
Źródło danych: dane pochodzące z formularza uzupełnionego przez osobę fizyczną.
Podstawa prawna: Artykuł 6 (1) (a) GDPR.
Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu udzielonej zgody do czasu jej
cofnięcia z zastrzeżeniem, dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody wyłącznie
w takim zakresie i celu jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń Administratora w związku z udzieloną zgodą.

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
● Jeśli podstawą prawną jest art. 6 (1) (a) lub (b) GDPR:
● prawo do dostępu do swoich danych
● prawo do sprostowania danych
● prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
● prawo do przenoszenia danych
● Jeśli podstawą prawną jest art. 6 (1) (c) GDPR:
● prawo dostępu do swoich danych
● prawo do sprostowania danych
● prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
● Jeśli podstawą prawną jest art. 6 (1) (e, lub (f) GDPR:

●
●
●
●
●

prawo do dostępu do swoich danych
prawo do sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo do wycofania zgody
Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 (1) (a) GDPR), będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Zgodę można wycofać
w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres gpdr@profitroom.com, lub
osobiście w biurze Administratora Danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych przez ADO,
mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Aktualny adres organu
nadzorczego jest następujący: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
Odbiorcy danych
W celu przetwarzania danych dostęp do Państwa danych osobowych może być udzielony
innym odbiorcom i kategoriom odbiorców, takim jak:
● właściwe organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w zakresie
i w celach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
● dostawcy usług, w tym w szczególności dostawcy usług w zakresie ochrony danych
osobowych, audytu, wsparcia IT, oprogramowania, szkoleń, usług finansowych,
ubezpieczeniowych, serwisowych i konserwacyjnych oraz korespondencyjnych.
● innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe dla Administratora Danych na
podstawie stosownych umowów.
Administrator Danych może wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie, do celów marketingowych i obsługi klienta.

