Polityka prywatności

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Wrona prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą WMT Logistic Mateusz Wrona, ul. Strzelecka 42/206, 63-000 Środa
Wielkopolska, tel. +48 537 844 350, mail: mateusz.wrona@wmtlogistic.pl, (NIP: 7861702055,
REGON:363145154), (dalej jako: Administrator, Przedsiębiorca).

2.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora odbywa się ze świadomością
wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób
fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych,
a także z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, mającego
zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz wewnętrznych regulacji prawnych Administratora,
dotyczących ochrony danych osobowych.

3.

Państwa Dane osobowe, zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej
to:
1) dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które
Państwo aplikują, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i
przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) dane kontaktowe, niezbędne, celem realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko, firma, dane
identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (w tym NIP, REGON), adres
e-mail, dane adresowe (w tym adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny),
dane kontaktowe (w tym numer telefonu, e-mail), dane rozliczeniowe (w tym numer konta
bankowego);
3) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies
lub innych podobnych technologii.

4.

Podanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty
urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.
Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych kontaktowych takich jak adres e-mail i
numer telefonu pozwoli na usprawnienie kontaktu aplikującym kandydatom.

5.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o jedną lub więcej z
poniższych podstaw prawnych:
1) na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art.

22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych,
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą
przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1
pkt c RODO),
3) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej,
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą
przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
4) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od
Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i
zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą
przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody
na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i
innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
7) w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Państwem,
a jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Przedsiębiorcy,
pomiędzy Przedsiębiorcą a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, w szczególności
obejmujących kontakt handlowy, przygotowanie oferty, realizację zleceń transportowych
dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, a także celach dowodowych
niezbędnych do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
8) celu wykonania ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, w tym:
a. dokonywaniem rozliczeń związanych z realizacją umowy,
b. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości,
c. archiwizacji dokumentów wynikającej z przepisów prawa;
9) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z
zawartej umowy, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6.

Każdy ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody jest możliwe drogą pisemną na adres Przedsiębiorcy.

7.

Niezależnie od powyższego, każdemu Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych
osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), a
także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO). Skorzystać ze
swoich uprawnień można drogą pisemną na adres Administratora.
8.

Podanie przez Klienta wskazanych w niniejszej Polityce prywatności danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.

9.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej (np. czas wykonania umowy, okres, na jaki obligują Sprzedawcę przepisy prawa, do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, do czasu wycofania zgody).

10. Państwa dane osobowe wszystkich mogą być przekazywane także innym podmiotom lub

organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie
danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym, w celu
dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, np. wybranym kancelariom prawnym.
11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podmioty wskazane powyżej

dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas danych osobowych,

każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

