
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Personal fabric - agentura práce, a.s., z siedzibą Chopinova 483/8, Přívoz, 702 00
Ostrava, nr identyfikacyjny: 26841487, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez
Sąd  Okręgowy w miejscowości  Ostrava,  sekcja  B,  wkład  nr  2825  (zwana  dalej  również
„Administratorem“), będąca administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7
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/ES,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej  „rozporządzeniem
RODO“), informuje niniejszym podmioty danych o sposobie i zakresie przetwarzania danych
osobowych przez Administratora,  w tym o zakresie uprawnień przysługujących subiektom
danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora.

1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w tym
zgodnie  z  rozporządzeniem  RODO  i  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  prawa
krajowego, którym jest przed wejściem rozporządzenia RODO w życie w szczególności
ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw
ze zmianami (zwana dalej „UODO”).

1.2 Spółka  przetwarza  wyłącznie  dokładne,  w  razie  potrzeby  zaktualizowane  dane
osobowe, które uzyskała zgodnie z UODO i rozporządzeniem RODO, powyższe dane
osobowe są gromadzone i przetwarzanie wyłącznie w określonym i konkretnym celu,
w zakresie i przez czas niezbędny do realizacji danego konkretnego celu. 

1.3 Przetwarzanie danych osobowych jest zatem niezbędne do: 

1.3.1. spełnienia ustawowych obowiązków Administratora,
1.3.2. prowadzenia  negocjacji  w  zakresie  zawarcia  lub  zmiany  umowy,  gdzie  podmiot

danych jest jedną ze stron umowy, oraz do celów następnej realizacji takiej umowy,
takimi  umowami  są  w  szczególności  umowy  o  pracę  i  umowy  o  czasowym
oddelegowaniu pracowników do użytkownika, 

1.3.3. ochrony  praw  i  chronionych  prawem  interesów  Administratora  lub  innej
zainteresowanej osoby,  

z tym, że jeżeli podmiot danych nie udostępnił danych osobowych Administratorowi,
wtedy Administrator w szczególności nie będzie zdolny wykonać swoich obowiązków
w zakresie realizacji celów stosunku umownego z podmiotem danych oraz obowiązków
ustawowych, które określają dla Administratora ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

1.4 Administrator  uzyskuje  dane  osobowe  bezpośrednio  od  podmiotów  danych,
ewentualnie ze źródeł publicznych.

1.5 Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  w  siedzibie  Administratora,  dane



przetwarzane  są przez poszczególnych upoważnionych pracowników Administratora,
ewentualnie podmioty przetwarzające, czyli podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowę.  Przetwarzanie  odbywa  się  przede  wszystkim  za  pośrednictwem  techniki
komputerowej, ale także w sposób manualny w wypadku danych osobowych w formie
pisemnej,  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich  zasad  bezpieczeństwa  w  zakresie
przetwarzania  danych  osobowych.  Administrator  podjął  wszelkie  niezbędne  środki
techniczno-organizacyjne  w  tym  zakresie  w  celu  zapewnienia  ochrony  danych
osobowych,  w  szczególności  środki,  które  zapobiegają  nieuprawnionemu  lub
przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmianom, zniszczeniu lub stracie,
nieuprawnionemu  przekazywaniu,  nieuprawnionemu  przetwarzaniu  oraz  innym
sposobom nieuprawnionego  użycia  danych  osobowych.  Wszelkie  podmioty,  którym
mogą zostać dane osobowe udostępnione, respektują prawo przysługujące podmiotom
danych  w  zakresie  ochrony  prywatności  i  mają  obowiązek  postępować  zgodnie  z
aktualnymi,  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  zakresie  ochrony  danych
osobowych.  Zgodnie  z  terminami  określonymi  w  regulacjach  wewnętrznych
Administratora  lub w odpowiednich  ogólnie  obowiązujących przepisach prawa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  praw i obowiązków
wynikających  ze  stosunku  umownego  oraz  z  odpowiednich  przepisów  prawa  lub
ewentualnie  z  innych  podstaw  przetwarzania  danych  osobowych  (np.  uzasadniony
interes Administratora, zgoda podmiotów danych itp.).  

1.6 Dane osobowe mogą być w związku z realizacją wyżej opisanych celów przetwarzane,
oprócz Administratora i jego pracowników, także przez inne podmioty przetwarzające,
czyli  przede wszystkim partnerów umownych Administratora wykonujących na jego
rzecz  świadczenia,  gdzie  występuje  możliwość  kontaktu  z  danymi  osobowymi
podmiotów  danych  (zwanych  dalej  także  „Podmiotami  przetwarzającymi”).
Administrator  zawiera  z  takimi  Podmiotami  przetwarzającymi  umowy  dotyczące
przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO, które zapewniają
ścisłą  ochronę  danych  osobowych.  W  tym  zakresie  Administrator  współpracuje
z Podmiotami przetwarzającymi, jakimi są np. użytkownicy w rozumieniu zatrudniania
agencyjnego,  firmy,  które  zapewniają  dla  Administratora  ochronę  obiektu,  firmy
zapewniające obsługę IT, obsługę prawną itp. 

1.7 Administrator może przetwarzać udostępnione dane osobowe w następującym zakresie: 

a) dane  identyfikacyjne  i  dane  o  adresach  przeznaczonych  do  jednoznacznej  i
niezamiennej  identyfikacji  podmiotu  danych,  jakimi  są  imię,  nazwisko,  data
urodzenia, tytuł akademicki, adres miejsca zamieszkania, adres do doręczania lub
inny adres kontaktowy, nr identyfikacyjny, NIP, 

b) inne dane kontaktowe, jakimi są numer telefonu lub adres e-mail,

c) dane przetwarzane  na podstawie  zgody podmiotu  danych (przetwarzanie  zdjęć,
używanie  danych  osobowych  w  celu  komunikatów  marketingowych  i  innych,
w sytuacjach niezawierających uzasadnionego interesu Administratora),

d) inne  dane  osobowe,  jakimi  są  numer  konta  bankowego,  zarejestrowany  obraz
z systemu kamerowego, jak i inne dane osobowe podmiotów danych wynikające
z konkretnej umowy (na przykład dane wynikające z umowy o pracę podmiotu
danych  przeznaczone  do  celów  wypłacenia  wynagrodzenia),  z  ogólnie
obowiązującego przepisu prawa lub uzasadnionego interesu Administratora. 

1.8 W  celu  ochrony  mienia  Administratora,  jego  pracowników,  klientów  i



współpracowników  Administratora  oraz  w  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa  osób,
w pomieszczeniach  Administratora  jest  zainstalowany  system  kamerowy  z  zapisem
obrazu, który przechowywany jest przez 5 dni. Pomieszczenia Administratora, które są
monitorowane za pomocą systemu kamerowego, są zawsze oznakowane odpowiednimi
tabliczkami informacyjnymi.

1.9 Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych (profilowania),
które polega na wykorzystaniu danych do oceny określonych indywidualnych aspektów
osoby fizycznej, ze względu na personifikację ofert Administratora przeznaczonych dla
podmiotów danych.  

2. Prawa podmiotów danych

2.1 Administrator całkowicie respektuje i przestrzega wszystkich praw podmiotów danych
zgodnie  z  rozporządzeniem  RODO  (w  szczególności  art.  12  do  23  rozporządzenia
RODO) i pozostałych ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

2.2 Podmiotowi danych przysługują zatem następujące prawa wobec Administratora:

2.2.1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących podmiotu danych,
2.2.2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
2.2.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
2.2.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
2.2.5. prawo do przenoszenia danych. 

2.3 Jeżeli podmiot danych udziela Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, wtedy może taką zgodę kiedykolwiek cofnąć w sposób, w jaki zgoda
została udzielona.

2.4 Podmiot danych ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych przez
administratora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).


