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POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RESILIA Sp. z o.o.
I.

DEFINICJE

1. RODO - Rozporządzenie 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.
2. Administrator – RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-001 Warszawa,
tel. +48 22 243 39 37
3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
Administratora.
5. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
6. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
7. Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy
publiczne, które mogą otrzymywać dane.
II.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny RESILIA Sp. zo.o.
lub adres e-mail kontakt@resilia.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować
poprzez adres e-mail kontakt@resilia.pl
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III.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uwzględniając cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów
danych, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury
umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizowane obowiązki.
3. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że
wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby
uprawnione.
4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty przetwarzające i inne
podmioty współpracujące
dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na polecenie
Administratora.
IV.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

FORMULAR KONTAKTOWY
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie internetowym Administratora.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania
kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
2. Podmiot danych może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania.
3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania
przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO); w zakresie danych podanych innych danych o których mowa w pkt. 2, podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
KONTAKT TELEFONICZNY

1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy,
której dotyczy kontakt.
2. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
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KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą
z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu
komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku
z jego działalnością gospodarczą.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW

1. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator
pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów
(np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.).
2. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego
dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz
służbowe dane kontaktowe.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego
i efektywnego wykonywania umowy.
ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe podczas spotkań
biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem
i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym
wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego
zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
REKRUTACJA

1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych
osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa
pracy.
2. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres
wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest
przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane
aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one
wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
3. Dane osobowe są przetwarzane:
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a) w przypadku, umowy o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym Kodeksu pracy –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
b) w przypadku, umowy cywilnoprawnej – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego
– podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
4. W zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją
wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów
rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat - o ile
wcześniej zgoda nie została wycofana.
V.

ODBIORCY DANYCH

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
podmiotom przetwarzającym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych
i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym, agencjom
rekrutacyjnym, operatorom pocztowym, kurierom.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
VI.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
W przypadku gdy jednak zajdzie taka konieczność odbędzie się to z zapewnieniem
odpowiedniego bezpieczeństwa, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
osobowych;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej.
2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na
etapie ich zbierania.
UL . Ż URAWIA 4 3 L O K . 2 0 5 , 0 0- 6 80 WARS Z AWA

VII.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania.
2. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę
przetwarzania.
3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora np. ze względów bezpieczeństwa - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację
tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są
przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym
okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
VIII.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Prawo uzyskania kopii danych.
3. Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
4. Prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
5. W sytuacjach przewidzianych prawem – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.
6. Prawo do przenoszenia danych - Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której
one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer, na potrzeby własne
Podmiotu danych lub innego administratora.
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
8. Prawo wycofania zgody - Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co
jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych
może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych.
IX.

ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:
a) w formie pisemnej na adres: RESILIA Sp. Z o.o. ul Żurawia 43, 00-001 Warszawa.
b) drogą mailową na adres: kontakt@resilia.pl.
2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie
zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich
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danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji
żądania.
3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka
rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się
pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza.
4. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która
żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia,
obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych.
X.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 25 maja 2019 r.
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