Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych
Spółka Kaft dokłada wszelkich starań, aby udostępnione i powierzone jej dane osobowe były
odpowiednio chronione. Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia jakie
są cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, komu mogą być one udostępnione oraz
jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym.
Administrator danych
Kaft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa. Można się z nami
skontaktować:
•
•
•

listownie
na adres podany powyżej,
telefonicznie +48 22 350 74 03
e-mail
biuro@kaft.pl

Cele przetwarzania
„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej np. imiona, nazwisko,
numer identyfikacyjny, adresy, numery telefonów itp.
Kaft Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach:
•
•
•
•
•

przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko specjalisty ,
wypełnianie zobowiązań ustawowych oraz świadczenie usług wynikających z umowy
współpracy,
cele podatkowe i rachunkowe (m.in. składanie raportów i informacji do odpowiednich
urzędów),
realizacja uzasadnionych interesów Kaft Sp. z o.o. lub strony trzeciej, przy czym, nie może to
wpływać nazbyt na interesy osoby, której dane są przetwarzane
w niektórych uzasadnionych przypadkach – po otrzymaniu zgody.

Podstawy prawne przetwarzania
Kaft Sp. z o.o. gromadzi, przetwarza i chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Inne dokumenty:
•
•

art. 22 Kodeksu pracy,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe, które zostały powierzone Kaft Sp. z o.o. są przechowywane:
•
•

w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zdefiniowany obowiązującymi przepisami,
przez czas określony umową współpracy lub do wycofania zgody.
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Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
•
•
•
•

•

prawo dostępu do danych przechowywanych w bazie administratora danych (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania (poprawiania) danych (art. 16 RODO),
prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
prawo do usunięcia danych – (art. 17 RODO) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może
zostać wycofana w każdej chwili; należy pamiętać, że uchylenie zgody i jednoczesne dalsze
przetwarzanie danych przez Kaft Sp. z o.o. nie powoduje niezgodności z prawem - o ile jest to
wymagane przepisami prawnymi,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W każdym z przypadków należy skontaktować się z administratorem danych, a także złożyć odpowiedni
wniosek o, który będzie zawierał imię i nazwisko oraz inne dane umożliwiające identyfikację.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione jedynie osobom i podmiotom uprawnionym w oparciu o odpowiednie
przepisy prawa (m.in. podmioty i organy publiczne działające w ramach przysługujących im
uprawnień). Administrator odmawia dostępu do przetwarzanych danych w momencie pojawienia się
zagrożenia naruszenia przepisów prawa.

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25.10.2018r. i może podlegać dalszym zmianom.
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