POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTAL INVENT
1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie
www.invent.ag zgodnie z postanowieniami 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, zwane RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 nr 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie
obowiązującymi.
2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych
przetwarzanych automatycznie) jest:
Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000314408, NIP 1010003124.
Invent Europe Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000697862, NIP 8943115011.
łącznie działający jako Współadministratorzy Danych Osobowych.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patrycja Pukmiel, e-mail: iod@e-btb.pl.
4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub
świadczonych na stronie, w tym do rejestracji konta (profilu) użytkownika i umieszczenia jego danych w
bazie osób zainteresowanych świadczeniem usług inwentaryzacyjnych w Polsce i zagranicą (tj. udziałem
w procesach rekrutacyjnych), a także w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej związanej ze świadczeniem
tych usług. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być także wykorzystywane w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są
przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o
świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej
adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do
tej strony.
Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia
umowy o świadczenie usług inwentaryzacyjnych a zgodnych z ofertą. Dane użytkowników są
przechowywane w celu uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych i zapoznawania się z ofertami zleceń,
a także w celu umożliwienia im wyboru terminu i miejsca wykonywania usług inwentaryzacyjnych.
Dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.
W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni
własnych produktów lub usług, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to
konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe będą
przechowujemy przez okres posiadania Konta na portalu dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych
z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.
Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko,
adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać
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jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
korzystaniem z usług).
Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do
momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@invent.ag bądź pisemnie na
adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług
świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji i wyboru miejsca lub czasu zlecenia.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia
o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgoworachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być
przekazane: podmiotom powiązanym ze współadministratorami, dostawcom usług (w celu umożliwienia
im świadczenia usług na rzecz współadministratorów, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym
upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody
Użytkownika.
Dane użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych
kwalifikacji i preferencji do proponowanej oferty zleceń oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji. Na
stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych.
Pliki cookies to dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony. Więcej na temat plików
cookies przeczytasz tutaj.
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Umowa o współadministrowanie
Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS
0000314408, NIP 1010003124, reprezentowana przez Patrycję Pukmiel – Prezesa Zarządu,
zwana Współadministratorem nr 1,
a
Invent Europe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr KRS 0000697862, NIP 8943115011 reprezentowana przez Adama Domka – Prezesa Zarządu,
zwana dalej Współadministratorem nr 2,
łącznie zwani Współadministratorami,
dalej zwane Stronami/ Stroną
o następującej treści:
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
1.
Współadministrator nr 1 oraz Współadministrator nr 2 przetwarzają dane osobowe kategorii osób, o
których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wspólne ustalenie celów i sposobów ich przetwarzania.
2.
Współadministrator nr 1 i Współadministrator nr 2 przetwarzają dane osób fizycznych, które są
zainteresowane świadczeniem usług inwentaryzacyjnych i zgłaszają udział w procesie rekrutacyjnym w celu
zawarcia z nimi umowy cywilnoprawnej, na podstawie której będą świadczyć ww. usługi na rzecz klientów
Współadministratora nr 1 lub Współadminsitratora nr 2. Zgłoszenie udziału w procesie rekrutacyjnym odbywa się
za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego na stronie www.invent.ag.
3.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub gdy jest to niezbędne do
wykonywania umowy zawartej z osobami fizycznymi, o której mowa w ust. 2 powyżej. Ponadto dane mogą być
przetwarzanie, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na co najmniej jednym ze
Współadministratorów w celach rozliczeniowych i podatkowych. W przypadku zaistnienia prawnie uzasadnionych
interesów co najmniej jednego ze Współadministratorów, dane będą przetwarzane w celu realizacji tych interesów.
4.
Wspólne przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w okresie obowiązywania Umowy
podstawowej.
5.

Współadministrowanie danymi dotyczy następujących kategorii danych (zwykłych i szczególnej kategorii):

a)

imię i nazwisko,

b)

adres zameldowania,

c)

adres korespondencyjny,

d)

data i miejsce urodzenia

e)

PESEL,

f)

numer telefonu,

g)

adres e-mail,

h)

dane dotyczące stanu zdrowia,
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i)

numer konta bankowego i dane jego właściciela,

j)

numer i seria dowodu osobistego,

k)

NIP,

l)

znajomość języków obcych,

m)

posiadanie prawa jazdy,

n)

rozmiary odzieży i obuwia.

6.

Strony zapewniają, że posiadają niezbędna wiedzę i odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne
zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, a ponadto dają rękojmie
należytego wykonywania Umowy i zgodności z RODO.

7.

Współadministrator nr 1 jest odpowiedzialny za wypełnienie względem osób, których dane osobowe są
przetwarzane, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO. Treść informacji podana jest
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

8.

Współadministrator nr 2 jest odpowiedzialny za umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane,
realizacji jej praw zgodnie z przepisami RODO. Niezależnie od tego ustalenia osoba ta może wykonywać
swoje prawa także wobec Współadministratora 1. W takim przypadku Współadministrator nr 1
niezwłocznie przekazuje takie żądanie Współadministratorowinr 2, który realizuje żądanie osoby.

9.

Strony zapewniają, że każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do cofnięcia wyrażonej
zgody w każdym momencie.

10.

Strony ustalają wspólne dane do kontaktu dla osób, których dane są przetwarzane:
e-mail: daneosobowe@invent.ag, kontakt pisemny – adres siedziby Współadministratora nr 1 (ul.
Gajowicka 195, 53-150 Wrocław)

11.

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

12.

Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

13.

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego oraz przepisom RODO.
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