GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna monitoring GPS.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19,

71-637 Szczecin,

Dane osobowe są przetwarzane z zakresu imię i nazwisko, styl prowadzenia pojazdu, statku, zużycie paliwa, czas pracy, użycie
sygnałów dźwiękowych i świetlnych, tankowania. Dane przetwarzane są w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom i osobom trzecim, właściwej organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, zlokalizowania
pojazdu, statku w przypadku potrzeby udzielenia wsparcia oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących firmie lub
narażających ją na straty.
Podstawa prawna stosowania tej formy monitoringu: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 223 §4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917).
Pana/ Pani dane osobowe mogą być udostępnione przedsiębiorstwom, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych, jak również podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną
działającym na nasze zlecenie. Dane, które mogą zostać udostępnione to: imię i nazwisko, numer pesel, nr uprawnień, nr rej.
pojazdu, statku, wizerunek, adres zamieszkania, orzeczenia lekarskie, lokalizacja i inne wynikające z przepisów.
Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. . 6 ust. 1 lit. a
RODO, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku braku takich przepisów, przetwarzanie danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym
dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych..
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana /Pani dane lnie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

▪
▪

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

……………………………………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19,

71-637 Szczecin,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i infrastrukturze, porządku oraz ochrony
osób i mienia, ograniczenia zachowań nagannych, destrukcyjnych, aktów wandalizmu oraz innych zachowań niepożądanych,
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, ustalenia sprawców czynów
nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, dewastacje itp.) ograniczenia dostępu na teren objęty monitoringiem osobom
niepożądanym lub nieuprawnionym, zapewnienia możliwości ponownego odtwarzania zapisu obrazu, w przypadku gdy nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Firma przetwarza dane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c
RODO oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: ciągi komunikacyjne w budynku oraz
kluczowe pomieszczenia Administratora.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przedsiębiorstwom, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Kategorie danych, które mogą zostać udostępnione i są przetwarzane to: wizerunek, zachowania. Monitoring nie
obejmuje rejestracji dźwięku.
Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej ani do osób trzecich o ile nie były one
przedmiotem rejestracji i jest to zasadne prawnie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana/Pani dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

……………………………………………………………………..
data i podpis osoby składającej oświadczenie

TREŚĆ - zalaminowana i umieszczona na wejściach do obiektów, w których jest monitoring wizyjny

UWAGA! OBIEKT MONITOROWANY
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym
monitoringiem wizyjnym jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do
kontaktu z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@gispro.pl

CEL PRZETWARZANIA

Więcej informacji:
1)
2)

na stanowisku
recepcji/obsługi klienta,
na stronie internetowej
www.gispro.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz
współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

POSTANOWIENIA SPECJALNE I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne
budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania maksymalnie przez 30 dni od
dnia nagrania. Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo
dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw dostępnych jest w sposób określony po lewej
stronie.

GISPRO SA
Klauzula informacyjna dla umów cywilno- prawnych

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19,

71-637 Szczecin,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z przepisów prawa, oraz podmioty z którymi zawarto
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biura rachunkowe, firmy
IT administrujące, serwisujące systemem IT, firmy prowadzące dokumentacje i rozliczające umowy i inne.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą

GISPRO SA
Klauzula informacyjna dla umów o pracę

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19,

71-637 Szczecin,

Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i
organizacja pracy, rozliczenie pracy
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, jako zgody na publikację wizerunku jeżeli była zebrana, na przekazanie danych innym
podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
np.: (nadawania, uwierzytelniania użytkownika systemów informatycznych, prowadzenia dokumentacji personalnej, rozliczanie,
ewidencji, organizacji pracy i itp.,
- w tym Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 z późniejszymi zmianami, art. 24 ust. 5 ustawy z 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z przepisów prawa, oraz podmioty z którymi zawarto
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. • medycyna pracy • zewnętrzne biuro rachunkowe, finansowe,
kadrowe (obsługa kadrowo-płacowa) • pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla
pracowników) • Firma IT zajmująca się nadaniem uprawnień, weryfikacja użytkownika systemów IT, innych firm
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności, na podstawie Kodeksu
Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody w przypadku
przetwarzaniu danych w oparciu o Pana / Pani zgodę
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim spoza Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,

f)

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Klauzula informacyjna w przypadku
wydania pełnomocnictw / upoważnień.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Dane osobowe są przetwarzane w celach wydania pełnomocnictwa, upoważnień do czynności w imieniu administratora, w
oparciu lub w celu spełnienia wymagań prawnych w oparciu o:
• Ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych np.:
(nadawania pełnomocnictw, uwierzytelniania użytkownika systemów informatycznych, prowadzenia dokumentacji
związanej z reprezentacja, rozliczaniem, ewidencji, nabywanie i zbywaniem prawa do obligacji, udziałów, realizacja
bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem i negocjowaniem umowy, ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz i inne firmy, z którym zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych w celu podjęcia
czynności w imieniu Administratora. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są partnerzy biznesowi w
tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo oraz
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe będę przetwarzane przez następujące okresy:

1. Dane rachunkowe- przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje,
2.
3.
4.
5.

transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione;
Dane podatkowe - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
w zakresie realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa –
przez okres wynikający z tych przepisów;
w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres
niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana/Pani dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne, a w przypadku gdy i uzyska Pani/Pan informację o tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub
uzupełnienia;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
§ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
§ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
§ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
§ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
§ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
§ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
§ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
§ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
§ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
§ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.- w
przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym * warunkiem umownym * /warunkiem zawarcia
umowy*. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem
możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

GISPRO SA
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych
kontaktowych w związku z organizacją pracy Administratora

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu, adresu kontaktowego, adresu e-miał będą przetwarzane w celu
organizowania powierzonych zadań, obowiązków w ramach zawartej umowy, na podstawie zgody (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO), która może zostać odwołana przez Pana/ Panią w dowolnym czasie.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zdefiniowanych w niniejszej klauzuli, a po
tym czasie przez okres niezbędny w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana/Pani dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
b)
c)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy ). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Klauzula Informacyjna w kontekście
powierzenia sprzętu w tym mobilnego

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu powierzenia mi sprzętu w tym mobilnego, ewentualnie w celach związanych z
dochodzeniem, ustaleniem, obroną roszczeń związanych z użytkowaniem powierzonego sprzętu mobilnego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Pan/Pani korzystać ze powierzonego sprzętu.
Przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych w celu powierzenie sprzętu mobilnego odbywa się w związku z wykonaniem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także w oparciu o przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pana/Pani dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana/Pani dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
b)
c)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
Pana/Pani będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich
danych osobowych w celach określonych powyżej.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych ale wyłącznie w celach określonych w tej klauzuli informacyjnej.
Pana/Pani dane nie będą do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GISPRO SA
Klauzula informacyjna w kontekście
nadania uprawnień do pracy w systemach IT

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nadania uprawnień do pracy w systemach IT, uwierzytelnienia osoby w celu
aktualizacji uprawnień, czy dokonanie czynności technicznych z kategorii: imię i nazwisko, stanowisko; PESEL; firma, dla której
Pan/Pani pracuje/świadczy usługi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Pan/Pani mógł/mogła pracować, wykonywać powierzone zadania.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu nadania uprawnień, uwierzytelniania odbywa się w związku z wykonaniem
umowy i bezpieczeństwa czynności w systemach IT (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO a także w oparciu o przepisy prawa, w
szczególności prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pana/Pani dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana/Pani dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
b)
c)

d)

e)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
•

f)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
•

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
Pana/Pani będą przetwarzane przez okres trwania umowy plus 2 lat od jej zakończenia.
Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich
danych osobowych w celach określonych powyżej.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych ale wyłącznie w celach określonych w tej klauzuli informacyjnej.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy, obligatariuszy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane:
a) w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem w związku ze statusem akcjonariusza zgodnie ze
statutem KBJ – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której akcjonariusz jest stroną (art. 6 ust. 1
lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);
b) w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych Gispro SA związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym
obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku
publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
MAR) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na KBJ (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KBJ (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Gispro SA
jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia
Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze (w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy,
w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy).,
Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza GISPRO SA. Okres przetwarzania
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GISPRO SA. Po tym okresie dane osobowe
akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o
rachunkowości.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem GISPRO SA w celach związanych ze stosunkiem
korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a GISPRO SA. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza
GISPRO SA.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

GISPRO SA
Klauzula informacyjna – publikacja wizerunku.

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji
Pani/Pana wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów
współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a) RODO. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej iod@gispro.pl
Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy
prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych w celach
zbieżnych ze wskazanym celem
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem
prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

GISPRO SA
Klauzula informacyjna – dla kontrahentów

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych usług na podstawie udzielonej
zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia,
dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, z którymi zawarto umowy
powierzenia przetwarzania danych w celach zbieżnych ze wskazanymi celami.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem
prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

▪
▪

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Klauzula informacyjna – dot. Korespondencji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją, dokumentacją przychodzącą i wychodzącą, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do
Administratora. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi
na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może skutkować brakiem kontynuacji
korespondencji.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Klauzula informacyjna RODO dla oferentów.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu/zapytania ofertowego z
ogłoszeniem, tj. podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia …………………………………………….. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem;
Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą spółki powiązane oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o warunki niniejszego postępowania;
Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres do 10 lat od dnia zakończenia postępowania, a w przypadku zawarcia
umowy, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wraz z okresem przedawnienia wszelkich roszczeń
Zamawiającego związanych z umową;
Konieczność podania przez Oferenta danych osobowych jest wymagana w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia. Niepodanie danych osobowych wymaganych w postępowaniu wiąże się z niemożnością wzięcia
udziału postępowaniu lub z odrzuceniem oferty po jej złożeniu lub wykluczeniem Oferenta z postępowania;
W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania*,
ograniczenia** przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu*** co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie
uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy
iodo@gispro.pl Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
1. Oferentowi nie przysługuje:
a.
b.

w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami przetargu oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
*** Wyjaśnienie: prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się treścią klauzuli informacyjnej RODO
…………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis osoby oświadczającej

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.
(przy zatrudnianiu przyszłego pracownika
zanim zostanie podpisana umowa.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeku Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
pracy na jakie złożyła Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 917), art. 6 ust 1 pkt b) RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt.a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i
przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana
zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
TRESĆ zgody umieszczenia przez kandydata w dokumentach przedkładanych przyszłemu pracodawcy.
Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym
……(data)……… i prowadzonym przez Gispro S.A. . – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am

poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Gispro SA w terminie dwóch lat od wysłania
niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji,
w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

GISPRO SA
Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych
przez nich spraw, informowania o programach profilaktyki zdrowotnej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych m.in. firma IT zajmująca się systemów IT i inne.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych, ich sprostowania*, ograniczenia**
przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu*** co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile
zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy iod@gispro.pl Mają
Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem
prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

▪
▪

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Treść zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w formularzu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów
Odpowiedzi, kontaktu z Panem / Panią

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Klauzula informacyjna w związku w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
- art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
- art. 221 § 4 Kodeksu Pracy, na podstawie którego pracodawca żąda innych danych niż określone w § 1 i 3 tego artykułu, gdy jest
to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
- ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (bez pozyskania danych identyfikujących uczestnika
PPK pracodawca nie jest w stanie zawrzeć umowy z wybraną instytucją finansową i tym samym wywiązać się z obowiązków
nałożonych na niego przez ustawę).
• Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów, jakimi są:
wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele emerytalne; w związku z realizacją
obowiązków prawnych wynikających dla Szpitala z obsługi PPK; właściwego dostosowania PPK do potrzeb użytkowników;
zawarcia i realizacji umowy o zarządzanie PPK; zbierania danych pracowników, niezbędnych pracodawcy do zawarcia umowy o
zarządzanie PPK; bieżącej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Szpitala na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem i Państwa z innymi osobami w ramach obsługi PPK.
• Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
profesjonalnemu podmiotowi pośredniczącym przy zawarciu ze Szpitalem umowy o zarządzanie PPK – TFI PZU S.A., a także
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług
na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej,
dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, a także bankom, kurierom, operatorom pocztowym., ubezpieczycielom.
• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
• Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie zachodzi profilowanie.
• Państwa dane osobowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane będą przetwarzane z
poszanowaniem zasady ograniczenia ich przechowywania, wynikającej z art. 5 ust. 1 lit e) RODO. PPK to system ściśle związany
z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia – dokumentacja związana z PPK będzie przechowywana przez czas
przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
• Mają Państwo prawo do wycofania zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, lecz w stosunku do danych uzyskiwanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.W razie niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.
• Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–
193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak zgodnie z wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem
możliwości zawarcia umowy na zarządzanie z wybraną instytucją finansową i tym samym wywiązaniem się z obowiązków
nałożonych przez ustawę. Jest niezbędne w celu wprowadzenia danych rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych
z zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

…………………………………………….
data i podpis

Klauzula informacyjna (Sygnaliści)

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067, NIP:
9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637
Szczecin,
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt f) RODO, w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom i wyłącznie w
zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych procedurą Zgłaszania i postępowanie ze
Zgłoszeniami Incydentów niezgodności oraz ochrona Sygnalistów.
Administrator Danych Osobowych stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach Naruszeń, ujawnionych danych
osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających
następujące przepisy prawa:
a) Rozporządzenie 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 osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);
W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Procedury możemy stosować
systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
Administrator danych osobowych ujawnionych organizacji na podstawie zgłoszenia wraz z podaniem danych i zgody może
przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszeń, Sygnalisty o ile nie są anonimowe oraz osób
objętych postepowaniami prowadzonymi przez Administratora a) imię i nazwisko; b) zamieszkania lub/i adres do doręczeń; c)
numer telefonu; d) numery NIP i PESEL; e) adres e-mail.
Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te
podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością
zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym
organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od ich zgromadzenia.
Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości ma prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna związana
z udostępnieniem danych o niekaralności oraz danych
wymaganych Ustawą o Zamówieniach publicznych.

GISPRO SA

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
KRS: 0000952067, NIP: 9552179786
Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia 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, dalej: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GISPRO SA ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, KRS: 0000952067,
NIP: 9552179786. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@gispro.pl lub Gispro S.A. ul. Teofila Firlika 19,
71-637 Szczecin,
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach uczestniczenia w postępowaniu przetargowym w ramach
zamówień publicznych, jak również na potrzeby wykazania, dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności: zgodnie z ustawą o zasadach pozyskiwania informacji o
niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego; zgodnie z wymogiem
ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który określony został w ustawie Prawo
zamówień publicznych; ponadto zgodnie z wymogiem Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, z którymi zawarto umowy
powierzenia przetwarzania danych w celach zbieżnych ze wskazanymi celami.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może mieć skutki dla Podmiotu Danych
Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe
osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu ani nie będą przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
g) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
h) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
i) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
j) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
k) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
l) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie

▪

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Sposób wprowadzenia/ wdrożenia

Dział / Komórka odpowiedzialna

Zebranie od osób potwierdzenia zapoznania się z klauzula w przypadku gdy uczestniczą w
przetargu i ich dane będą udostępnione.

Dział zamówień

Zamieszczenie na stronie www do wykazu klauzul jako oddzielnej klauzuli

Marketing / Odpowiedzialny za www/ IT

Zebranie akceptacji przy zatrudnieniu pracownika w wykazie klauzul i zgód

Kadry

