Klauzula informacyjna - Świadczenie Postojowe
1.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXACT SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200
Częstochowa (KRS: 0000729296).

2.

W jakich celach Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
realizacji obowiązku pośredniczenia w złożeniu wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców [podstawa
prawna - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1), dalej „RODO” w zw. z art. 15zs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2020.568)];
ochrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora
[podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

a)

b)

3.

a)
b)

Przez jaki okres Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania przez Administratora i
tak odpowiednio dla celu:
wskazanego w pkt. 2 lit. a) – przez okres realizacji obowiązku ustawowego;
wskazanego w pkt. 2 lit. b) – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora.

4.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych?
Przysługują Pani/Panu prawa:
dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

a)
b)
c)
d)

6.

Czy Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe do Państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.

W jaki sposób Administrator podejmuje decyzje?
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8.

Czy ma Pani/Pan obowiązek podania Administratorowi swoich danych osobowych?
Podanie wszystkich danych osobowych z umowy jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem ubiegania się o
świadczenie postojowe.

9.

Skąd Administrator uzyskał Pani/Pana dane osobowe?
Dane pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

10. W jaki sposób może Pani/Pan się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności jeśli ma Pani/Pan
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chciałaby Pani/Pan dowiedzieć się
więcej w sprawie przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych lub chciałaby Pani/Pan
skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
a) EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa;
b) adres mailowy: odo@exactsystems.pl.

