Informacja dla dostawców usług oraz ich przedstawicieli odnośnie
przetwarzania danych osobowych
(świadczenie usług na rzecz Grupy Pracuj)
Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Pracuj sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, e-mail:
biuro@pracuj.pl, tel.: (22) 373 73 00 (Grupa Pracuj).

Dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które znajdują się w przesłanej
przez Ciebie korespondencji e-mail, w łączącej nas umowie lub które
zostały przekazane w inny sposób (np. telefonicznie) przed
rozpoczęciem lub w trakcie trwania naszej współpracy, m.in. Twoje
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer
telefonu, NIP, nazwę stanowiska jak również inne dane, które są
niezbędne w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Cel

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (1) podjęcia działań
niezbędnych do zawarcia umowy (2) wykonania łączącej nas umowy
(3) realizacji naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz
(4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z łączącą nas umową.

Podstawa prawna

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Twoje
dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas umowy
(art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeżeli jesteś przedstawicielem dostawcy,
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z
dostawcami usług, którzy działają przez swoich przedstawicieli.
Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji
ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów
prawa podatkowego i przepisów o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z
wykonaniem umowy przez okres obowiązywania tej umowy. Dane
przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków
podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy przez 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku przez Grupę Pracuj, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg
przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub
przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów
prawa.

Odbiorcy danych
Przekazywanie
państw trzecich

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być dostawcy poczty
elektronicznej (Microsoft) oraz organy administracji państwowej (np.
do urzędy skarbowe i organy kontroli skarbowej).
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
(poza Europejski Obszar Gospodarczy).
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Twoje prawa

Masz prawo:
1. dostępu do Twoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
2. sprostowania Twoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do „bycia
zapomnianym”),
4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych,
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz
ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób
nieprawidłowy.

Kontakt do nas
IOD

W razie pytań oraz żądań odnośnie przetwarzania Twoich danych
osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
(IOD) pod adresem: iod@pracuj.pl
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