Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) informujemy, iż:
1. Kto jest administratorem Pani/Pana?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICE Group Sp. z
o.o.. z siedzibą w Rybniku, ul. Kadłubka 43,
KRS 0000194995, NIP, 642-28-36-304,
telefon: +48 32 422 98 35, e-mail: icegroup@icegroup.pl
2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych?
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, ponieważ:
- jest to niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań
związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wynika to z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit f RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
również uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f
RODO), który odnosi się do :
1) marketingu bezpośredniego usług Administratora w zakresie
dowolnym,
2) realizacji spotkań i kontaktów służbowych,
3) zatrudnienia oraz przyznawania świadczeń socjalnych,
4) monitorowania aktywności użytkownika w Internecie,
5) monitorowania i obsługi dokumentacji związanej z wypadkiem
w pracy,
6) przeprowadzenia procesu rekrutacji obecnej oraz przyszłej,
7) realizacji umów i zleceń krajowych i zagranicznych włączając
w to kraje poza UE oraz EOG,
8) obsługi wniosków racjonalizatorskich,
9) przygotowania wyceny oraz obsługi procesu reklamacji a także
wykonania usług,
10) realizacji umów sprzedażowych oraz posprzedażowych,
11) realizacji wniosków o przyznanie wiz wyjazdowy - dotyczy
krajów poza UE oraz EOG,
12) realizacji procesów reklamacji,
13) odbycia praktyk i stażów,
14) ewidencji osób wchodzących i wychodzących,

15)
16)
17)
18)
19)

przetwarzania wizerunku w celach kontaktowych,
oceny i analizy pracowników,
obsługi zamówień,
kontroli trzeźwości pracowników,
świadczeń medycznych przez podmioty do tego uprawnione.

3. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Wszystkie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych
w krajach UE oraz EOG.
4. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po
rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego
w szczególności, z ustawy o rachunkowości. Dane przetwarzane na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do
przez okres zgodny z prawem lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana
sprzeciwu.
5. Jakie Pani/Panu przysługują prawa?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość
zgłoszenia sprzeciwu. Może Pani/Pan również wnieść skargę do organu
nadzorczego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/pl/83/155
Nie podejmujemy zautomatyzowanych
Pani/Pana danych w żaden sposób.

decyzji

w odniesieniu

do

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem
zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością
zawarcia lub wykonania umowy.
6. Kontakt w sprawie Pani/Pana danych osobowych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można
się z nim skontaktować mailowo pod adresem iod@icegroup.pl lub
pisemnie na adres firmy.

