Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych firmy
Compendium Finanse Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compendium Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku-Białej 43-300, przy ulicy Partyzantów 71.
Kontakt z Administratorem:
a) pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: uramczewska@compendiumfinanse.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem DANE OSOBOWE
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
c) telefon: 728 862 246
d) mail: biuro@odoekspert.com
2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
a) dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zapisów umowy w szczególności:
rozliczeń podatkowych, spraw kadrowo-płacowych, podlegania pod obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, rozliczania zdolności do pracy i zasiłków,
ewentualnych potrąceń komorniczych – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków przewidzianych prawem, w
szczególności w związku z
sporządzeniem i przechowywaniem dokumentacji,
wystawianiem i przechowywaniem faktur, rozliczeniem kwestii podatkowych – podstawa
prawna artykuł 6 ust. 1 pkt c RODO,
c) dane mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji, w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami– podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 pkt f RODO.
3. Odbiorcy danych osobowych
a) odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty działające na podstawie i w granicach prawa,
b) odbiorcami Państwa danych mogą być podwykonawcy działający na zlecenie administratora.
c) odbiorcami Państwa danych są lub mogą być firmy działające na zlecenie administratora
świadczące usługi IT, dostarczające programów IT, firmy logistyczne (np. kurierzy, spedycja),
firmy audytujące, banki, windykacja itp.
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4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar
Gospodarczy
Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji międzynarodowej.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 2:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
b) Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany prawem,
c) Państwa dane będą przetwarzane na czas obowiązywania gwarancji i rękojmi, a także do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
6. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
g) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich
stosowania.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania
danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia umowy, bądź warunkiem
jej wykonania. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało albo
niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością jej wykonania.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compendium Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku-Białej 43-300, przy ulicy Partyzantów 11.
Kontakt z Administratorem:
a) pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: uramczewska@compendiumfinanse.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem DANE OSOBOWE
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
c) telefon: 728 862 246
d) mail: biuro@odoekspert.com
2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w związku prowadzeniem rekrutacji
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie : imię (imiona) i nazwisko, imiona
rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wykraczającym poza katalog przedstawiony w punkcie 2 a) – na podstawie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
3. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych są
świadczące asystę i usługi IT.

lub mogą być firmy działające na zlecenie administratora

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji międzynarodowej.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, po zakończeniu rekrutacji
dane zostaną nizewłocznie usunięte ( w przypadku chęci odesłania Państwa dokumentów,
prosimy o zaznaczenie tego),
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b) W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych w przyszłych naborach,
dane mogą być przetwarzane przez okres 3 lat lub odwołania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych podczas kolejnych rekrutacji.
6. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także odwołania tej zgody (w przypadku odwołania zgody nie wpływa to zgodność przetwarzania przed jej odwołaniem)
c) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
d) usunięcia swoich danych osobowych,
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
h) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania
danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przedstawionym w punkcie 2 a) jest warunkiem złożenia aplikacji do pracy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością
rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury przez Administratora. Podanie danych, o których mowa w
punkcie 2 b) opiera się na wyłącznie na Pani/Pana zgodzie, może ułatwić kontakt z Administratorem
(np. e-mail, nr telefonu) ale nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
9.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………….
data i podpis kandydata

………… ………………………………….
podpis Administratora Danych Osobowych
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Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
a) oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez: Compendium Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy
Partyzantów 71, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
Proszę o usunięcie lub odesłanie moich danych osobowych po zakończonym postępowaniu
rekrutacyjnym (prosimy o podkreślenie właściwego)
.......................................................
Podpis kandydata do pracy
b) oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez: Compendium Finanse Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy
Partyzantów 71 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych
naborach kandydatów na pracowników”
.......................................................
Podpis kandydata do pracy
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