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Obowiązek informacyjny RODO
Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane jako „RODO” lub „GDPR”). Z powodu tego faktu,
w celu przejrzystego poinformowania naszych Klientów o danych przetwarzanych przez
naszą Firmę, przygotowaliśmy niniejszy dokument informacyjny. Zawiera on informacje o:
➢ administratorze danych
➢ przyczynie przetwarzania danych, przekazywaniu danych innym podmiotom
➢ prawach Klientów w zakresie przetwarzania danych
➢ podstawie prawnej.

Przetwarzane dane
Przetwarzamy dane osobowe, które: zostały nam przekazane na podstawie stosownych
umów, zostały nam dostarczone w formularzu aplikacyjnym (CV), są zbierane w ramach
korzystania z naszych stron internetowych (w tym również pliki cookies), zostały pozyskane
w ramach kontaktu z potencjalnymi Klientami.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest firma TeamVentor Sp. z o.o. z siedzibą w 80-172
Gdańsk, przy ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000478822, o numerze NIP 957-10-711-56 i REGON 221971451.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:
➢ świadczenie usług wsparcia technicznego i podtrzymanie usług,
➢ kontakt z potencjalnymi Klientami,
➢ działania marketingowe,
➢ rekrutacja pracowników.

Przekazywanie danych
Zgodnie z prawem dane osobowe mogą być powierzane: podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (organy ścigania, sądy); innym
podmiotom z Grupy, które świadczą usługi dla Firmy.
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Informujemy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym
podmiotom. Ewentualny dostęp do danych osobowych wynika jedynie z potrzeb świadczenia
usług i będzie realizowany przez inne podmioty z Grupy na podstawie stosownych umów.

Prawa Klienta
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:
➢ prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
➢ prawo dostępu do danych osobowych,
➢ prawo żądania sprostowania danych osobowych,
➢ prawo żądania usunięcia danych osobowych,
➢ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
➢ prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
➢ prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań
rekrutacyjnych jest:
➢ art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w zakresie: imienia i nazwiska; daty urodzenia; miejsca
zamieszkania; wykształcenia; przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
➢ zgoda Kandydata na przetwarzanie danych przekazana w CV i/lub liście
motywacyjnym, jeśli przekazywane dane są inne niż te, wyszczególnione powyżej
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wykonywania umów i świadczenia usług
jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są koniecznie do realizacji
umowy. Szczegółowe klauzule są zawarte w umowach.
Podstawą prawną dopasowania treści stron i tematyki materiałów do potrzeb Klienta,
dokonywania pomiarów w celu udoskonalenia świadczonych usług oraz marketing własny
jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych w celach
marketingowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Klienta, którą wyraża
zaznaczając przycisk zgody, znajdujących się na stronie internetowej.

Usuwanie danych osobowych
W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty
elektronicznej sales@teamventor.com, drogą pocztową na adres
87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 31.
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