Polityka ochrony prywatności
Klauzule informacyjne
Zgodnie art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegp i Rady UE 2016/676 z
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
razporzędzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.s.1) – RODO – przekazujemy nastepujące
informacje:
INFORMACJE OGÓLNE
Firma Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników korzystających z naszych usług, w tym odwiedzających
stronę internetową.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podczas współpracy z firmą Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa zbiera, przetwarza i
chroni dane osobowe osób, które dane te podały dobrowolnie, jednak nie podanie ich uniemożliwia
zrealizowanie umowy.
W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator umożliwiaj dostęp do danych
osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa
• kontakt z administratorem: Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa, 43-384 Jaworze,
ul. Bielska 436.
• kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: folpak@folpak.com.pl
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane
osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO tj. rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o
przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania albo po ich uzyskaniu, w tym informuje o celu i
podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy. Administrator dba o to, by dane
były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres,
w jakim jest to niezbędne.

Wszystkie zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą
profilowane.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
folpak@folpak.com.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres korespondencyjny Administratora.
ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dane osobowe są ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze lub
audytorskie, ksiegowo – kadrowe, kurierom, operatorom pocztowym, ubezpieczycielom.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której
dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej przez Administratora usługi i celu
przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z powszechnie obowiązujących
przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze
względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego
interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy
podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są
przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
prawo uzyskania kopii danych
prawo do sprostowania
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania
prawo do przenoszenia danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
prawo wycofania zgody
prawo do skargi
ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

• pisemnie na adres: Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz Pokusa, 43-384 Jaworze,
ul. Bielska 436.
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: folpak@folpak.com.pl
CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Cel główny
Głównym celem przetwarzania danych osobowych prze Folpak S. C. Anna Wiszowaty, Łukasz
Pokusa jest wykonanie konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą,
szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania
umowy.
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej jak i w formie tradycyjnej są przetwarzane
wyłącznie w celu komunikacji i zagadnienia, której dotyczy korespondencja. [Podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w
niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.]
Cele pośrednie
Cele kontaktowe
W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe w celach związanych z
inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. [Podstawą prawną przetwarzania jest w
tym wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.]
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały
zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
Cele bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być zastosowany monitoring wizyjny oraz
kontrola wstępu na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są
wykorzystywane do żadnych innych celów.
Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich
dochodzenia [Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz
ochrony jego praw.]
Cele kadrowe
W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np.
w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym
nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą
zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie
rekrutacyjnym, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami
prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest

obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z
przepisami Kodeksu pracy);
• w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Cele inne
Dane osobowe zbierane, przetwarzane i przechowywane będą rownież w zakresie obowiązku
ciążacego na Adninistrtorze nakładanego przez przepisy prawa.
INFORMACJE DODATKOWE
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Zebrane dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

