Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, s. 2), zwanego
dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sybilla Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz NIP 9532632892, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Kontakt
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z
ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący
sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@sybillatechnologies.com
b) pod numerem telefonu: +48 721 539 365
c) pisemnie na adres: Sybilla Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 59, 85-023
Bydgoszcz, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

3.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: w celu niezbędności do wykonania umowy, której jest Pani/Pan
stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze
związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia
29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

c) art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. w celu realizacji sprzedaży lub zakupu towarów i usług oraz w celach
rozliczeniowych, na podstawie, dane mogą zostać przekazane firmom: kurierskim, pocztowym,
transportowym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, bankom.
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
– w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych
celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą
umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
– w celu kontaktu z osobami, ich identyfikacji, realizacji zawartych z Administratorem umów oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń mogą być przetwarzane dane osobowe osób reprezentujących
lub współpracujących z Administratorem w imieniu Kontrahentów, obejmujące podstawowe dane
identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane
adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko
służbowe),
– w celu identyfikacji (rejestracja adresu IP) użytkownika przekazującego Administratorowi dane oraz
zgody za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej,
e) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w celu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa oraz zgody,
f) w przypadku bycia osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą
wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub
współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji
umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem
warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem,
a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach
wykonywania umowy.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
a) podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności
organów władzy publicznej,
b) podmiotów wspierających w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu
usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie
dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i
mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów
informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w
których przetwarzane są Państwa dane.

5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane
zostały zebrane i który wynosi:
a) w przypadku realizacji umów oraz potrzeby wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO) – 6 lat od zakończenia współpracy, chyba że przepisy szczegółowe wskazują inaczej,

b) w przypadku udzielonej zgody - do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania,
c) przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu ustania celu przetwarzania lub zgłoszenia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) w przypadku rekrutacji - 3 miesiące od jej zakończenia, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje
- 6 miesięcy od złożenia dokumentów.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz
konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
realizację określonego celu.

7. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji między narodowej
Pani/Pana dane osobowe mogą być będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG).
Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w
ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z
korzystaniem z serwisów internetowych. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane
gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek, np. Serwis Facebook może przekazywać
Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield,
tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

8. Dostęp do danych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie
zabraniają tego inne przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora.

11. Pliki cookies
Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, witryna korzysta z plików
Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe m.in. w celu: ułatwienia
Pani/Panu korzystania z witryny podczas jego przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Pani/Pan korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości. W związku z powyższym może Pani/Pan zgodzić się na to, aby wpisane przez
Pani/Pana dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy
następnych odwiedzinach naszej witryny bez potrzeby powtórnego ich wpisywania.
Jeżeli natomiast nie zgadzają się Pani/Pana na personalizowanie witryny, proponujemy wyłączenie
obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
Informujemy również, że strona internetowa Administratora zawiera odnośniki do innych stron www
oraz aplikacji społecznościowych stron trzecich, na które Administrator nie ma wpływu i nie może
ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i w tych
serwisach. Prosimy, by po przejściu na inne strony oraz serwisy zapoznać się z polityką prywatności
tam obowiązującą.

