Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

ComDevelop Rafał Cebulski
ul. Kilińskiego 4b/52
41-200 Sosnowiec
NIP 6442946970
tel. +48 604 539 538 lub 32 555 06 00

Cele przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług informatycznych na
rzecz Klienta oraz realizacja zamówienia na zakup sprzętu lub
oprogramowania informatycznego

Podstawy prawne
przetwarzania

Twoja zgoda
Obowiązek prawny;
Umowa o świadczenie usług informatycznych
Realizacja zamówienia na zakup sprzętu lub oprogramowania
informatycznego;
Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu ComDevelop, przykładowo
dostawcy sprzętu i oprogramowania IT, księgowych, hostingu czy
poczty elektronicznej, dostawcy sprzętu i oprogramowania:
1)
2)
3)
4)

Comarch S.A.
Soneta Sp. z o.o.,
Atthost Sp. z o.o.
IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu

•

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie;
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej

•
•
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Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie ComDevelop Rafał Cebulski (dalej: my). Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kilińskiego 4b/52, 41-209 Sosnowiec
- przez e-mail: rodo@comdevelop.pl
- telefonicznie: +48 604 539 538 lub 32 555 06 00
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
−
−
−
−
−

Wykonać umowę o świadczenie usług informatycznych;
Realizować zamówienia na zakup sprzętu lub oprogramowania informatycznego;
Wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa (przykładowo prowadzenie rachunkowości, obowiązki
podatkowe);
Realizować nasz uzasadniony interes, w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń;
W razie ubiegania się przez Ciebie o pracę, przeprowadzić proces rekrutacji;

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
−
−
−
−

przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy i jej wykonania;
realizowanie zamówienia na zakup sprzętu lub oprogramowania informatycznego;
nasz uzasadniony interes – w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Twoja zgoda, jeżeli dotyczy przykładowo wykorzystania danych osobowych do udziału
w rekrutacji do pracy w naszej firmie; lub została udzielona w celu uzyskania wyceny usługi informatycznej lub
oferty usługi informatycznej lub oferty na zakup sprzętu lub oprogramowania informatycznego, przed
zawarciem umowy;

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia wykonywania umowy i do chwili
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, do zakończenia procesu rekrutacji, jeżeli nie podejmiemy
współpracy. W każdym przypadku przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to jest niezbędne lub
wymagane przepisami prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, niezwłocznie po
jej wycofaniu, zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
−

naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
sprzętu i oprogramowania IT, firmie prowadzącej rachunkowość, dostawcy usługi hostingowej i innym
podwykonawcom, jeżeli będzie to konieczne i w niezbędnym zakresie. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
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Naszymi aktualnymi dostawcami są:
- Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, aleja Jana Pawła II 39a, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057567, NIP: 677-00-65-406. Wysokość
kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł (w całości opłacony);
- Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 679-27-05-304. Wysokość kapitału
zakładowego Spółki wynosi 85 000 zł (w całości opłacony);
- Atthost Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11, 09-402 Płock, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, NIP 7743221825, Regon 360176289 o
kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł (w całości opłacony);
- IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowy we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947;
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie przez nas danych opiera się o wyrażoną
przez Ciebie zgodę;
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na
podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, wynika z konieczności realizacji umowy lub rekrutacji, i nie jest
wymogiem ustanowionym w powszechnie obowiązującym prawie.
Prawo wycofania zgody
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W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres poczty elektronicznej.

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