Chełm, 13 czerwca 2018 r.

Polityka prywatności

Mając na względzie wykonanie obowiązków nałożonych na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – przez będącego
administratorem danych osobowych SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą przy ul. Prostej 28, 00-838 Warszawa niniejszym informujemy, że od dnia
14 czerwca 2018 wprowadzone zostają w polityce ochrony danych osobowych spółki
SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji poniżej wskazane zasady przetwarzania danych
osobowych.

1. Definicje
a) Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności;
b) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1);
c) Dane – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. art. 4 pkt 1 RODO;
d) Dane szczególnych kategorii – oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1
RODO tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
e) Osoba – oznacza osobę, której dane dotyczą;
f) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe
w imieniu SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji;
g) Rejestr – oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych osobowych;
h) SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji – oznacza SCO-PAK Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą przy ul. Prostej 28, 00-838 Warszawa;
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i) Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego,
czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;
przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne
z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów
przetwarzania;
j) Użytkownik
–
osoba
korzystająca
z
serwisu
internetowego
www.scopak.com.pl
2. Postanowienia Ogólne
1) Niniejsza polityka zawiera zasady ochrony danych osobowych stosowane
w SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
2) Administratorem Danych Osobowych jest SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
– oznacza SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą przy ul.
Prostej 28, 00-838 Warszawa
3) SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji przetwarza dane osobowe opierając się
na zasadach:
a) Legalności – przetwarza dane osobowe zgodnie przepisów prawa art.
6 RODO
b) Bezpieczeństwa – zapewnia odpowiednie środki zabezpieczenia
przetwarzanych
danych
osobowych
w tym
ochronę
przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność
i poufność”)
c) Gwarancji praw jednostki – zapewnia osobom, których dane są
przetwarzane wykonywanie przysługujących im na podstawie RODO
praw.
d) Rozliczalności – prowadzi dokumentacje spełniając jednocześnie
spoczywające na nim obowiązki wykazania przetwarzania danych
osobowych zgodnie z prawem
e) Minimalizacji danych – zapewnia, że dane są adekwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
f) Prawidłowości – zapewnia przetwarzanie prawidłowych danych
osobowych, a w przypadku, nieprawidłowych danych osobowych
gwarantuje ich niezwłoczne usunięcie lub sprostowanie
g) Ograniczenia celu – zapewnia, że dane zbierane są w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami
h) Czasowości – zapewnia przechowywanie danych w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane
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3. Legalność przetwarzania danych osobowych
1. SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji przetwarza dane w celu m.in.:
a) komunikacji i udzielania odpowiedzi na udzielone zgłoszenie. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora
danych;
b) zawarcia i realizacji umów – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia umowy;
c) wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych,
księgowych, pracowniczych itp.) – przez czas trwania tych obowiązków
lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków
organom uprawnionym do kontroli w tym zakresie – podstawą
przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym
przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania
ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu uzasadniony
interes lub obowiązek prawny ciążący na administratorze;
e) przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych; podstawą przetwarzania
danych osobowych jest przepis prawa, a w zakresie, gdy dane osobowe
przekazywane przez Państwa nie są objęte przepisami – dane
przetwarzane są na podstawie zgody.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się
niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia
odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia
korespondencji.
3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie
zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Wszelkie cele przetwarzania danych osobowych są zawarte
w opracowanym i prowadzonym Rejestrze Przetwarzania Danych.
Rejestr ten jest instrumentem służącym się do rozliczenia zgodności
przetwarzania danych osobowych w SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez SCOPAK S.A. w restrukturyzacji są art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f. RODO.
4. Uprawnienia Jednostki
1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które
są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
2) Przysługuje Państwu prawo usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy
nie ma dalszego ich przetwarzania,
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3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
4) Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie
waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych,
bądź dochodzenia roszczeń.
5) Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia nam zastrzeżenia
odnośnie tego jak przetwarzamy Państwa dane, w takim wypadku mają
Państwo prawo także złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6) W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie złożonego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na to przetwarzanie, mają Państwo prawo
wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
7) Przysługuje Państwu Prawo przenoszenia danych, które dostarczyli Państwo
SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji.
5. Zmiana polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona przez Administratora przez
opublikowanie jej nowej wersji.
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