POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez
Apply Capnor Poland Sp. z o.o. („Spółka”).
2. Administratorem danych jest Apply Capnor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000244389, REGON: 120133053, NIP: 6751334621.
W razie pytań w związku z przetwarzaniem danych, prosimy kontaktować się z nami
drogą korespondencyjną na adres Spółki lub mailowo na adres rodo@applycapnor.com.
3. Działając na postawie obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14
ust. 1 i 2 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 przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływanego jako „RODO”) obowiązującego we wszystkich
państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 roku niniejszym pragniemy
poinformować Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe
(dalej przywoływane jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną Państwa danych.
§ 1 Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych
1. Spółka przetwarza dane osobowe dotyczące swoich klientów, pracowników, kandydatów
do pracy, dostawców i podmiotów współpracujących.
2. Dane osobowe pozyskujemy głównie bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów,
w szczególności kontrahentów, klientów, partnerów biznesowych. Pozyskujemy również
dane od naszych pracowników oraz współpracowników. Może się zdarzyć, iż
pozyskujemy dane z powszechnie dostępnych źródeł, stron internetowych, organizatorów
konferencji branżowych itp.
3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
a) realizacji zawartych umów na świadczenie usług w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej oraz stosunków pracy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b
RODO);
b) realizacji obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
c) oferowania przez Spółkę usług w formie marketingu bezpośredniego (podstawa z
art. 6 ust.1 lit. f RODO);
d) badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
f) wykonania czynności, co do których uzyskaliśmy zgodę (podstawa z art. 6 ust.1 lit.
a RODO);

4. Dane osobowe przekazane Spółce podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi
umowami świadczenia usług lub wykonania umowy o pracę. Brak podania niezbędnych
informacji uniemożliwi wykonania umów.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane?
1. Spółka może przekazywać dane osobowe innym podmiotom w celu wykonania zawartej
umowy, a także w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów prawa lub zapadłego orzeczenia.
2. Spółka może również przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym, są to
m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i prawne, banki.
3. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
umownych i okoliczności, albo działają według instrukcji Spółki (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
§ 3 Czy dane mogą być wysyłane poza obszar EOG?
1. Z uwagi na charakter wykonywanej działalności, Spółka może przekazywać niektóre dane
osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Spółka dokłada
wszelkich starań, aby poziom ochrony przekazywanych danych pozostawał bezpieczny,
dlatego przekazanie poza obszar EOG zawsze odbywa się przy wykorzystaniu
mechanizmów uznanych przez Komisję Europejską, w tym z wykorzystaniem
Standardowych Klauzul Umownych.
2. Dane przekazywane są poza obszar EOG jedynie, gdy:
a) jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej lub do podjęcia działań niezbędnych
do zawarcia takiej umowy;
b) jest to niezbędne do korzystania przez Spółkę z infrastruktury internetowej /poczta
elektroniczna, chmura czy witryna internetowa/;
c) przewidziano taki obowiązek w przepisach polskiego lub europejskiego prawa tudzież
umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę;
§ 4 Jak długo przechowywane są dane?
Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas
dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas
dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń.

c) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej – do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Spółkę zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi;
d) w pozostałych sytuacjach do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
Spółki stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile występują prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania danych przez Spółkę.
§ 5 Mechanizm cookies
1. Spółka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone
są do korzystania ze strony internetowej Spółki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze
strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. Stosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,

cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych,
w tym profilowania, jeżeli Spółka przetwarza jej dane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes,
b) jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej
do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe osoby fizycznej zostaną
usunięte.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17
RODO.
Osoba fizyczna ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
b) wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jej zgodę;
c) wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania jej danych w celach marketingowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,
b)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie
niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
osoba fizyczna ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych;
b) osoba fizyczna ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
w następujących przypadkach:
i.
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
ii.
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
danych osoba fizyczna zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
iii.
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv.
gdy wniosła sprzeciw wobec wykorzystania jego danych
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
Osoba fizyczna ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a także ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
a)

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
osoba fizyczna ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
Osoba fizyczna ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła Spółce, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych
osobowych. Osoba fizyczna ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały
przesłane przez Spółkę bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe.
8. Prawo do wniesienia skargi
a)
b)

osoba fizyczna może zgłaszać do Spółki skargi, zapytania i wnioski dotyczące
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jej uprawnień.
osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jej prawa do ochrony danych osobowych
lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

