WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Spółki z grupy Accolade, których pełny wykaz można znaleźć TUTAJ („spółki Accolade”) niniejszym informują o trybie i zakresie
przetwarzania danych osobowych, w tym o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Spółki Accolade jako administratorzy danych osobowych lub podmioty przetwarzające dane osobowe, gromadzą, przechowują
i wykorzystują (i dalej przetwarzają) dane osobowe w związku z działalnością gospodarczą (poszczególne cele, w których
przetwarzane są dane osobowe, wymieniono szczegółowo poniżej).
Ochrona prywatności i przetwarzania danych osobowych stanowi priorytet dla spółek Accolade. Przetwarzanie danych osobowych
jest uważane za ściśle poufne, a korzystanie z danych osobowych jest zgodne z wiążącymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE 2016/679 („RODO”)

1.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez spółki Accolade stanowi negocjacja warunków i zawarcie umowy,
zaspokajanie obowiązków nałożonych na spółki Accolade przez przepisy prawne i prawnie uzasadniony interes spółek Accolade.
Spółki Accolade mogą przetwarzać dane osobowe w szczególności w następujących celach:
Wykonywanie stosunku umownego – negocjacje o zawarciu, zmianie lub wykonywaniu umowy. Wykonywanie stosunku umownego
oznacza przede wszystkim świadczenie usług na rzecz klienta lub najemców, związanych z wynajmem pomieszczeń i innymi
usługami świadczonymi przez spółki Accolade, stosunek umowny z dostawcą dostarczającym towary lub świadczącym usługi
spółkom Accolade lub inny stosunek umowny z osobą trzecią („partner”).
Zaspokajanie obowiązków prawnych – chodzi o obowiązki wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych. Zaspokajanie
obowiązków prawnych oznacza także przekazywanie danych i informacji organom ścigania lub innym organom władzy publicznej
zgodnie z odnośnymi przepisami prawa. W przypadku numeru typu PESEL są to obowiązki wynikające z ustawy w sprawie katastru
nieruchomości, a także ustawy w sprawie spółek inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.
Prawnie uzasadniony interes administratora – ochrona praw i chronionych przez prawo interesów administratora oraz interes
polegający na rozwijaniu relacji handlowych z partnerem;
Przesyłanie komunikatów handlowych – oferowanie usług przez spółki Accolade lub osoby trzecie.

2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Spółki Accolade mogą przetwarzać następujące dane osobowe według celu przetwarzania:

Dane podmiotu,
którego dane dotyczą

Cele przetwarzania:

Imię, nazwisko

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków służbowych, prawnie
uzasadniony interes administratora, przesyłanie komunikatów handlowych.

Data urodzenia

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora

Nr typu PESEL

Zaspokajanie zobowiązań prawnych.

Adres

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora, przesyłanie komunikatów handlowych.

E-mail

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora, przesyłanie komunikatów handlowych.

Numer telefonu

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora, przesyłanie komunikatów handlowych.

Numer rachunku

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych.

REGON, NIP

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora

Dane umowy (numer
umowy, data, sygnatura itp.)

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych. Prawnie uzasadniony
interes administratora

Informacje o zdolności
kredytowej, dyscyplinie
płatniczej i wiarygodności
partnera

Wykonywanie stosunku umownego, wykonywanie obowiązków prawnych, prawnie uzasadniony
interes administratora

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom spółek Accolade lub poszczególnym podmiotom
przetwarzającym i administratorom danych osobowych spółek Accolade, wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia
poszczególnych celów przetwarzania, ewentualnie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) zewnętrznemu biuru rachunkowemu,
b) zewnętrznej kancelarii adwokackiej
c) podmiotom przetwarzającym, które świadczą spółkom Accolade usługi serwerowe, internetowe, cloudowe lub
informatyczne lub które są naszymi partnerami handlowymi.
Spółki Accolade w przypadkach przewidzianych przez ustawę mogą lub muszą przekazać pewne dane osobowe na podstawie
wiążących przepisów prawnych np. organom ścigania lub innym organom władzy publicznej.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Spółki Accolade przetwarzają dane osobowe przez okres konieczny do zabezpieczenia wszystkich praw i obowiązków
wynikających z odnośnego stosunku umownego, a także przez okres, w którym spółki Accolade mają obowiązek jako
administratorzy danych osobowych, przechowywać dane osobowe stosownie do ogólnie wiążących przepisów prawa.
Spółki Accolade przetwarzają dane osobowe w zależności od celu przez okres:

Cel przetwarzania

Okres przechowywania

Wykonywanie stosunku
umownego

Przez okres trwania stosunku umownego i przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku
umownego.

Zaspokajanie zobowiązań
prawnych

Przez okres przewidziany przez odnośne przepisy prawa.

Prawnie uzasadniony interes
administratora

Maksymalnie przez okres 3 lat od czasu przechowywania danych, o ile odrębne przepisy
prawa nie przewidują dłuższego okresu w wybranych przypadkach lub jeżeli w uzasadnionym
przypadku nie powstanie potrzeba, by przechowywać dane przez dłuższy okres w związku z
konkretną sprawą.

Przesyłanie komunikatów
handlowych

Przez okres ważności udzielonej zgody na przesyłanie komunikatów handlowych lub do
odwołania zgody na przetwarzanie.

5. DANE OSOBOWE OSÓB TRZECICH
Dane osobowe osób trzecich, to znaczy dane osobowe pracowników i innych osób fizycznych zaangażowanych we współpracę
z partnerem lub inne dane, które spółka Accolade otrzyma od partnera w związku z zawarciem czy wykonywaniem umowy, będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Spółki Accolade użyją tych
danych w celu wykonywania umów zawartych z partnerem. Partner niniejszym przyjmuje do wiadomości, że spółki Accolade będą
przetwarzać dane osobowe osób trzecich przez okres trwania stosunku umownego oraz przez okres przewidziany przez odrębne
przepisy prawa lub przez dłuższy okres, jeżeli w uzasadnionym przypadku będzie konieczne przechowywanie danych w związku
z konkretną sprawą. Partner należycie pouczy swoich pracowników i inne osoby fizyczne uczestniczące po stronie partnera we
współpracy ze spółkami Accolade w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółki Accolade.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Partnerowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa wynikające
z przepisów prawnych, z których partner może w dowolnym momencie skorzystać. Chodzi o prawo (i) dostępu do danych
osobowych, (ii) do sprostowania danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, (iii), do usunięcia danych osobowych, jeżeli
nie są już one potrzebne w celach, dla których je gromadzono lub przetwarzano, lub jeżeli okaże się, że były przetwarzane
niezgodnie z prawem, (iv) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (v) do przenoszenia danych, (vi) do wniesienia
sprzeciwu, po którym przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów lub praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
zwłaszcza, jeżeli przyczyną jest możliwe dochodzenie roszczeń prawnych oraz (vii) prawo skierować sprawę do czeskiego Urzędu
ds. Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

Prawo dostępu do danych osobowych: jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, która ze spółek Accolade przetwarza dane
osobowe, mogą Państwo uzyskać informacje na temat tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, mają
Państwo również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia niekompletnych danych: jeżeli wydaje się Państwu, że spółka Accolade
przetwarza Państwa dane, które są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo domagać się ich sprostowania lub
uzupełnienia. Spółka Accolade niezwłocznie w ramach swych możliwości technicznych sprostuje lub uzupełni te dane.
Prawo do usunięcia danych osobowych: jeżeli zwrócą się Państwo o usunięcie danych osobowych, spółka Accolade usunie
je, pod warunkiem, że (i) nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych lub (iv) obowiązek przetwarzania nakłada na
spółkę Accolade prawo.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: jeżeli zwrócą się Państwo o ograniczenie przetwarzania danych
osobowych, spółka Accolade uniemożliwi dostęp do wybranych danych lub czasowo usunie opublikowane dane albo
przechowa je lub wykona inne czynności przetwarzania, niezbędne do należytego wykonywania egzekwowanego prawa.
Prawo do przenoszenia danych osobowych: jeżeli spółka Accolade ma przekazać dane osobowe osobie trzeciej, mogą
Państwo skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych osobowych. Jeżeli skorzystanie z tego prawa w niekorzystny
sposób naruszyłoby prawa i swobody innych osób, spółka Accolade nie będzie mogła zaspokoić Państwa żądania.
Prawo do sprzeciwu: prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ze względu na prawnie
uzasadnione interesy spółki Accolade. Jeżeli spółka Accolade nie wykaże istnienia ważnego prawnie uzasadnionego powodu
przetwarzania, który ma nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności partnera, niezwłocznie
skończy przetwarzanie po wniesionym przez niego sprzeciwie.
W przypadku nieuzasadnionych, nieadekwatnych lub wielokrotnych wniosków o skorzystanie z powyższych praw, spółki Accolade
mogą za zrealizowanie danego prawa naliczyć odpowiednią opłatę lub odmówić wykonania żądania. Spółki Accolade poinformują
Państwa o takim stanie rzeczy.
Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostaną Państwu przekazane w imieniu wszystkich spółek
Accolade jako administratora danych osobowych przez spółkę Accolade, s.r.o. (Czechy, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO (nr ident. spółki): 27851371) pod adresem e-mailowym info@accolade.cz. W celu skorzystania z praw partner może zwrócić
się z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie na piśmie przesłanym na adres siedziby spółki Accolade, s.r.o. lub e-mailem na info@
accolade.cz. Spółki Accolade zastrzegają sobie prawo do weryfikacji w adekwatny sposób tożsamości osób, których dane dotyczą,
egzekwujących wyżej wskazane prawa.

