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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, 
dalej RODO) informujemy: 
1. Administratorem danych osobowych jest PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kobierzycach (55-040) 

przy ul. Sportowej 29 (NIP: 896-15-39-543). 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

 obsługi zapytań, w zakresie podanym za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form 
kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz lit c) RODO oraz art. 221 Ustawy 
- Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

 realizacji umowy związanej z certyfikacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

 realizacji umowy o współpracę z audytorami, ekspertami technicznymi, trenerami na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO 

 realizacji działań związanych obsługą skargi klienta certyfikowanej organizacji na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO 

 realizacji usługi marketingowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

 realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym naszymi pracownikami na podstawie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz na podstawie art. 221 Ustawy - 
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

3. Mamy prawo przekazać dane do uprawnionych organów. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
5. Ponadto możemy przekazywać dane następującym grupom: 

 osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych. 
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

 wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń 
w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia 
zakończenia wykonania umowy) oraz wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), 

 wynikającego z przepisów prawa w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem 
pracownika, 

 realizacji procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, 

 realizacji odpowiedzi na kierowane zapytania lub zgodnie z wyrażoną zgodą. 
8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 



PLIKI „COOKIES” 

 

1. Strona internetowa pcc-cert.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze 

strony internetowej pcc-cert.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym 

do nich dostęp jest PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach 

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. 

6. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do 

zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.  

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Usługobiorcy mogą ograniczyć dostęp do niektórych 

funkcji strony internetowej. 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z WYKORZYSTANIEM PORTALU „FACEBOOK” 

 

Ponieważ nasza firma prowadzi na portalu Facebook fanpage pod adresem PCC- CERT Polskie Centrum 

Certyfikacji | Facebook, to wraz z Facebook Ireland Limited współadministrujemy Twoje dane do celów 

statystycznych oraz reklamowych. 

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności 

użytkowników naszej strony. 

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na 

stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na 

stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

 
 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

