
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator danych:   HRtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Cel przetwarzania:   rozpatrzenie wysłanego przeze Panią/Pana zapytania, 

korzystanie przez Panią/Pana ze świadczonej przez Administratora 

usługi Newsletter, 
przesyłanie przez Administratora drogą elektroniczną treści 
zawierających informacje handlowe, marketingowe i reklamowe, 
przeprowadzenie przez Administratora badania #TrendyHR_2018  

i opracowanie raportu z tego badania, 

udział w programie HRoptimo organizowanym przez Administratora 

 

Podstawa prawna przetwarzania:  Pani/Pana zgoda  

 

Odbiorcy danych:   podmioty przetwarzające dane w imieniu HRtec 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

     - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

     - inne prawa określone w informacji szczegółowej 
 

Szczegółowe informacje:   [link do szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych] 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administrator”) jest HRtec Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Dzieci Warszawy 11C/4, 02-495 Warszawa), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363255, NIP: 
5862258377, REGON: 221075107. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śląska 21,            
81-319 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@hrtec.pl. 
 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  Z inspektorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: iod@hrtec.pl. 

 

3. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu rozpatrzenia wysłanego przeze Panią/Pana zapytania (o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził na to zgodę), 
- w celu świadczenia Pani/Panu przez Administratora usługi Newsletter (o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził na to 
zgodę), 
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- w celach przesyłania Pani/Panu przez Administratora drogą elektroniczną treści zawierających informacje 
handlowe, marketingowe i reklamowe (o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził na to zgodę), 
- w celu przeprowadzenia przez Administratora badania #TrendyHR_2018 z Pani/Pana udziałem i opracowania 
raportu z tego badania (o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził na to zgodę), 
- w celu udziału przez Panią/Pana w programie HRoptimo organizowanym przez Administratora (o ile Pani/Pan 

wyraziła/wyraził na to zgodę). 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przekazanych 
danych - art. 6 ustęp 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego dostępu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
- przez okres do rozpatrzenia wysłanego przeze Panią/Pana zapytania  
i 

- przez okres świadczenia Pani/Panu przez Administratora usługi Newsletter i korzystania przez Panią/Pana z tej 
usługi (w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z 

tej usługi) 
i/lub 

- przez okres przesyłania przez Administratora drogą elektroniczną treści zawierających informacje handlowe, 
marketingowe i reklamowe (w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu przesyłania przez Administratora drogą elektroniczną treści zawierających informacje handlowe, 
marketingowe i reklamowe) 

i/lub 

- przez okres od przeprowadzenia badania #TrendyHR_2018 oraz okres niezbędny na opracowanie raportu z 
tego badania i przesłanie Pani/Panu tego raportu (w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celu przeprowadzenia przez Administratora tego badania i opracowanie raportu z badania) 

i/lub 

- w celu udziału przez Panią/Pana w programie HRoptimo organizowanym przez Administratora (w sytuacji 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w tym programie). 
 

6. Odbiorcy danych 

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług IT). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora. 

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców w (1) państwach 
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych. 

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanej decyzji 

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
c. prawo żądania od Administratora  sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
d. prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
e. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 



f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu,  

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 
do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 
zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli 
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na 
podstawie Pani/Pana zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej. 
 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres 
emailowy. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

9. Źródło pochodzenia danych  
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Panią/Pana i nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. 

 

10. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/ zobowiązany do podania danych osobowych. Konsekwencją 
niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania 
określonego celu, którego dotyczy udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 

11. Administrator nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w 

tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


