RODO INITIUS
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INITIUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu wykonania obowiązków
informacyjnych wynikających z przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, przedstawia informacje
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Niniejszy dokument przedstawia informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
I.
w przypadku podjęcia kontaktu z Administratorem,
II.
w przypadku podjęcia kontaktu przez Administratora,
III.
jako klienta lub kontrahenta Administratora,
IV.
jako osoby reprezentującej lub osoby kontaktowej wskazanej przez klienta lub kontrahenta
Administratora,
V.
w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora,
VI.
w związku z promowaniem produktów i usług Administratora.
Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INITIUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000414567,
NIP: 6751327710, REGON: 120062927, zwana dalej „Administratorem”.
Dane kontaktowe.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych z Administratorem można się kontaktować w następujący
sposób:
1. listownie na adres siedziby Administratora: ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków;
2. przez e-mail: biuro@initius.pl;
3. telefonicznie pod numerem: +48 12 307 22 51.
Zakres przetwarzania danych osobowych.
I. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podjęcia kontaktu z Administratorem.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych. W celu komunikacji z Panią/Panem
w odpowiedzi na podjęty kontakt z Administratorem (np. złożone zapytanie ofertowe, kontakt
telefoniczny, kontakt mailowy), Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci podjęcia
kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie).
2. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie,
o której mowa w pkt 1 powyżej, będą przechowywane przez okres komunikacji oraz przez
niezbędny okres w celu ewentualnego ponownego podjęcia komunikacji, nie dłużej jednak niż
przez okres 1 roku licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym doszło do
zakończenia komunikacji, w związku z którą dane osobowe zostały zgromadzone.
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia komunikacji
z Administratorem. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak
możliwości uzyskania odpowiedzi na podjęty kontakt z Administratorem.
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II. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku podjęcia kontaktu przez Administratora.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych. W celu komunikacji z Panią/Panem
w przypadku podjęcia kontaktu przez Administratora (np. w celu nawiązania współpracy),
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora w postaci podejmowania kontaktu w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej).
2. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie,
o której mowa w pkt 1 powyżej, będą przechowywane przez okres komunikacji oraz przez
niezbędny okres w celu ewentualnego ponownego podjęcia komunikacji, do czasu wniesienia
przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż
przez okres 1 roku licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym doszło do
zakończenia komunikacji, w związku z którą dane osobowe zostały zgromadzone.
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia komunikacji
przez Administratora. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak
możliwości podjęcia kontaktu przez Administratora.
III. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem
lub kontrahentem będącym osobą fizyczną.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
a. W celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem oraz prowadzenia korespondencji
służbowej Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy);
b. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych
z rozliczeniem wykonania umowy z Panią/Panem, a w szczególności obowiązków
finansowo-księgowych Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze);
c. W celu zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń Administrator
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony
przed roszczeniami).
2. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane
na podstawach, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą przechowywane co najmniej przez
okres wykonania umowy z Panią/Panem oraz prowadzenia korespondencji służbowej, jak
również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres
niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych
(w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości).
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawach, o których mowa
w pkt 1 powyżej, jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
z Panią/Panem, prowadzenia korespondencji służbowej oraz wykonania przez
Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana tych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy
z Panią/Panem oraz prowadzenia korespondencji służbowej.

Strona 2 z 5

IV. Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących lub osób kontaktowych
wskazanych przez klienta lub kontrahenta.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
a. W celu zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, prowadzenia
korespondencji służbowej, zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora w postaci zawierania i wykonania umów
z klientami lub kontrahentami oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami);
b. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych
z rozliczeniem wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, a w szczególności
obowiązków finansowo-księgowych Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
2. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane
na podstawach, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą przechowywane co najmniej przez
okres wykonania umowy z klientem lub kontrahentem, prowadzenia korespondencji
służbowej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez
okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków
prawnych (w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości).
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawach, o których mowa
w pkt 1 powyżej, jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z klientem
lub kontrahentem, prowadzenia korespondencji służbowej oraz wykonania przez
Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana tych danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w zawarciu
i wykonaniu umowy z klientem lub kontrahentem oraz prowadzenia korespondencji
służbowej.
V. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez
Administratora.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
a. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem Administrator
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze);
b. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem Administrator
przetwarza Pani/Pana dane osobowe inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy
podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu rekrutacyjnym i w przesłanych dokumentach
rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgody na przetwarzanie danych
osobowych);
c. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych);
d. W celu zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń Administrator
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony
przed roszczeniami).

Strona 3 z 5

2. Okres przechowywania danych osobowych:
a. Dane osobowe przetwarzane na podstawach, o których mowa w pkt 1 lit. a i d powyżej,
będą przechowywane co najmniej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, jak
również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres
niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych;
b. Dane osobowe przetwarzane na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. b powyżej, będą
przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla celów realizowanych przez
Administratora;
c. Dane osobowe przetwarzane na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. c powyżej, będą
przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody.
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania:
a. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawach, o których
mowa w pkt 1 lit. a i d powyżej, jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie
rekrutacji;
b. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawach, o których
mowa w pkt 1 lit. b i c powyżej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości uwzględnienia w procesie
rekrutacyjnym przesłanych przez Panią/Pana dokumentów rekrutacyjnych oraz
wykorzystania Pani/Pana zgłoszenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
VI. Przetwarzanie danych osobowych w związku z promowaniem produktów i usług
Administratora.
1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
a. W celu promowania i oferowania produktów i usług Administrator przetwarza podane
przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgody na
przetwarzanie danych osobowych);
b. W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego).
2. Okres przechowywania danych osobowych:
a. Dane osobowe przetwarzane na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. a powyżej, będą
przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla celów realizowanych przez
Administratora;
b. Dane osobowe przetwarzane na podstawie, o której mowa w pkt 1 lit. b powyżej, będą
przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla celów realizowanych
przez Administratora.
3. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawach, o których mowa
w pkt 1 lit. a i b powyżej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych jest brak możliwości prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, wobec których Administrator jest
zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także
podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie
niezbędnym dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
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(tj. w szczególności usługi prawne, księgowe, IT, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie
i pocztę).
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Prawa osób, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo
do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO. W zakresie
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Źródło pochodzenia danych osobowych.
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana. Dane
osób reprezentujących klientów lub kontrahentów oraz osób kontaktowych wskazanych przez klientów
lub kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów. Zakres takich
danych to w szczególności: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.
Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG,
czy biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych
klienta lub kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych
w tych rejestrach informacji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego
oprogramowania, przy czym dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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