
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EUVIC (dalej: „Spółka”) 

dla reprezentantów, członków organów / pracowników / zleceniobiorców kontrahenta oraz kontrahentów Spółki będących osobami fizycznymi 
 
Ten dokument ma na celu przedstawienie informacji wyjaśniających przyjęte w Spółce zasady przetwarzania danych osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. 

dla jakich celów i jak długo Spółka przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich 

danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada 

wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Niniejszy dokument realizuje obowiązki Spółki jako administratora danych osobowych na 

podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia. Szczegółowe i aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na www.euvic.pl/rodo. W przypadku 

sprzeczności tej wersji z wersją opublikowaną na ww. stronie wiążąca jest treść opublikowana na stronie www.euvic.pl/rodo. 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Euvic S.A. z siedzibą: ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, NIP: 9691411637, REGON: 240087133, KRS: 0001005322, 
www.euvic.pl. Możesz skontaktować się z nami przez adres e-mail info@euvic.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 279 49 42 lub listownie na adres siedziby 

Spółki. 

2. Spółka współadministruje danymi osobowymi wraz ze spółkami należącymi do grupy Euvic, których aktualny wykaz jest dostępny na stronie www.euvic.pl/rodo. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem powinieneś się 
kontaktować z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail iodo@euvic.pl lub listownie na adres siedziby Spółki. 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

4. Spółka zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich po zakończeniu 

okresów przetwarzania wskazanych poniżej. 

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych 

W zależności od relacji łączących Cię ze Spółką, Twoje dane są przetwarzane w następujących celach: 

Wykonanie umowy, 

której jesteś stroną 

lub podjęcie działań 
na Twoje żądanie 

przed zawarciem 

umowy 

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, 

realizacji lub rozwiązania umowy, a także wykonania innych czynności 

prawnych związanych z umową. 

Rozporządzenie, 

art. 6 ust. 1 lit. b) 

‐ Do momentu zakończenia wszystkich czynności 

poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką, 

a po jej zawarciu - do czasu zakończenia 
umowy. 

Wykonanie umowy, 

której nie jesteś 

stroną lub podjęcie 
działań na żądanie 

innej osoby przed 

zawarciem umowy 

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, 

realizacji lub rozwiązania umowy, której nie jesteś stroną (np. jesteś 

reprezentantem, w tym członkiem organu, pełnomocnikiem, 
pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Spółki lub inną osobą 

wskazaną przez kontrahenta Spółki), a także wykonania innych czynności 

prawnych związanych z umową. 

Rozporządzenie, 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

‐ Do momentu zakończenia wszystkich czynności 

poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką, 

a po jej zawarciu - do czasu zakończenia 
umowy. 

Wypełnianie 

obowiązków 

wynikających 
z przepisów prawa 

W tym przypadku Spółka przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić 

obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa. W szczególności mówimy tu 

o wypełnianiu obowiązków Spółki w związku z realizacją zawartych umów 
oraz w celach archiwizacyjnych. Obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy 

o rachunkowości, prawa podatkowego itp. 

Rozporządzenie, 

art. 6 ust. 1 lit. c) 

w związku z 
przepisami prawa 

‐ W zakresie przetwarzania danych osobowych 

dla celów dokumentacji podatkowej – przez 

okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku. 

‐ W zakresie przetwarzania danych osobowych 

dla celów dokumentacji księgowej – przez okres 
5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym operacje, transakcje i postępowanie 

zostały/zostaną ostatecznie zakończone, 

spłacone, rozliczone lub przedawnione. 
‐ W innych przypadkach - do czasu wypełnienia 

przez Spółkę obowiązków określonych 

w przepisach prawa. 

Realizacja celów 

wynikających 

z uzasadnionego 
interesu Spółki 

Cele te są powiązane z realizacją umowy zawartej przez Spółkę z Tobą, jeśli 

jesteś Stroną umowy, lub Twoim pracodawcą/ zleceniodawcą / 

podmiotem, który reprezentujesz i są to: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki, w tym monitoring 

lokalizacji Spółki, z zachowaniem prywatności i godności osób, 

2) zapewnianie bezpieczeństwa w ramach powierzonych zadań, 

w szczególności zapobieganie nadużyciom, 
3) w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych 

z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed 

organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu 

dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 

4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne 
i raportowania wewnętrznego Spółki oraz w ramach grupy Euvic. 

Oceniając, czy wskazane cele są uzasadnione, Spółka bierze pod uwagę, 

czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru 

nad prawnie uzasadnionymi interesami Spółki. 

Rozporządzenie, 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

‐ Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Spółki, stanowiącego podstawę tego 

przetwarzania lub wniesienia skutecznego 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie 

dłużej niż do końca roku kalendarzowego, 

w którym upływa właściwy termin 

przedawnienia. 
‐ W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył 

się spór lub będzie trwało postępowanie, 

w szczególności sądowe, dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres do dnia zakończenia 

sporu lub prawomocnego zakończenia 
postępowania. 

‐ Przez okres do 3 miesięcy w przypadku 

monitoringu. 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 

5. Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach) lub od Twojego pracodawcy/ zleceniodawcy/ podmiotu, 

który reprezentujesz, a także pozyskane z innych źródeł, np. źródeł dostępnych publicznie, tj. rejestr PESEL, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), baza REGON. W każdym przypadku Spółka weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania takich danych 
osobowych. 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? 

6. W zależności od łączących Cię ze Spółką relacji możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: 
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a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL), 

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), 

c) dane socjo-demograficzne (np. obywatelstwo, forma zatrudnienia), 

d) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych). 

Komu Twoje dane mogą być ujawniane? 

7. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki - będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. 

W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom spoza struktury Spółki. Zawsze w takiej sytuacji Spółka dokładnie bada podstawę 

prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w imieniu Spółki, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności: 

a) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy, policja oraz straż miejska lub inne uprawnione służby, 

b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane 
w imieniu Spółki, podmioty świadczące doradztwo personalne i usługi podatkowo-księgowe, 

c) firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie, kancelarie prawne, 

d) współadministratorzy w ramach grupy Euvic, których aktualny wykaz jest dostępny na stronie www.euvic.pl/rodo, 

e) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, 
f) podmioty, do których przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy pomiędzy Spółką a Tobą/ Twoim 

pracodawcą/ zleceniodawcą/ podmiotem, który reprezentujesz. 

8.  Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku współpracy z klientem znajdującym się poza 

EOG, mogą być mu przekazane dane niezbędne do realizacji umowy, kontaktu czy nadania dostępu do zasobów (np. budynków/systemów). 

Realizacja praw 

9. Na podstawie Rozporządzenia masz prawo do: 

a) dostępu do Twoich danych osobowych, 

b) sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych, 

c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, 

f) otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. 

g) nie podlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 
h) cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania. 

10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a Tobą/ Twoim pracodawcą/ zleceniodawcą/ podmiotem, który 
reprezentujesz. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

12. Spółka nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji 

opartych na profilowaniu. 

13. Gdybyś miał w przyszłości podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach 
podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. 
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