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Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami
1. Wprowadzenie: Sugart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”, „my”
lub „nas”) podjęła zobowiązanie ochrony prywatności osób niebędących naszymi
pracownikami (w tym konsultantów, wykonawców, osób pracujących na zlecenie,
stażystów, pracowników tymczasowych, wolontariuszy oraz osób odbywających
praktyki). „Dane Osobowe” oznaczają wszystkie dotyczące Pana/Pani informacje w
postaci identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację Pana/Pani tożsamości.
Niniejsza informacja pomaga Spółce realizować rutynowe procesy związane z
personelem i działalnością biznesową, jak również plany awaryjne i poszukiwania
nowych talentów. Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności („Informacja”)
jest udzielenie Panu/Pani informacji o rodzaju i przyczynie zbierania przez nas
Danych Osobowych, sposobie ich wykorzystywania, przesyłania i ujawniania. W
stosownych przypadkach możemy dostarczyć oddzielne powiadomienie w związku z
konkretnym przetwarzaniem Danych Osobowych.
2. Przyczyna i rodzaj zbieranych przez nas Danych Osobowych: w trakcie
Pana/Pani współpracy ze Spółką będziemy zbierać dotyczące Pana/Pani Dane
Osobowe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rodzaju
zbieranych przez nas Danych Osobowych oraz celów, w jakich je zbieramy,
należy zapoznać się z Załącznikiem do niniejszej Informacji. Zbieramy Dane
Osobowe w celu realizacji umów, spełnienia obowiązków prawnych i realizacji
uzasadnionych potrzeb Spółki, takich jak przesyłanie Danych Osobowych
wewnątrz Spółki i jej jednostek stowarzyszonych do wewnętrznych celów
administracyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji. Jeśli to
konieczne zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani dane po uzyskaniu Pani/Pana
zgody. Nie pozyskujemy dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych od stron
trzecich, chyba że oddzielnie Pana/Panią o tym powiadomimy. Decyzja o
współpracy i przekazaniu Spółce pewnych Danych Osobowych jest dobrowolna.
Jednakże, jeżeli nie udzieli Pan/Pani pewnych informacji, Spółka może nie mieć
możliwości spełnienia niektórych celów określonych w niniejszej informacji.
3. Sposób udostępniania Danych Osobowych: ze względu na ogólnokrajowy
charakter naszej działalności Spółka może ujawniać Dane Osobowe personelowi
i innym działom Spółki, a także jej jednostkom stowarzyszonym, aby zrealizować
cele opisane na końcu niniejszej Informacji. Dostęp, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie Danych Osobowych wewnątrz Spółki i jej jednostek
stowarzyszonych będzie ograniczone do osób posiadających potrzebę ich
poznania, do których mogą należeć: Pana/Pani osoby do kontaktu w Spółce i jej
jednostkach stowarzyszonych oraz odpowiednie osoby przez nie wyznaczone.
Cały personel Spółki i jej jednostek stowarzyszonych będzie miał dostęp za
pośrednictwem sieci Intranet do Pana/Pani danych kontaktowych związanych z
działalnością biznesową, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, numery
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telefonów, adresy, adresy e- mail oraz zdjęcia. Od czasu do czasu Spółka i/lub
niektóre spośród jej jednostek stowarzyszonych mogą być zmuszone udostępnić
Dane Osobowe stronom trzecim. Aby zobaczyć listę stron trzecich, którym
możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe, należy zapoznać się z
Załącznikiem do niniejszej Informacji. Niektóre spośród tych usług mogą być
świadczone z krajów podlegających jurysdykcji innej niż Pana/Pani miejsce
pracy. Spółka i jej jednostki stowarzyszone wymagają od usługodawców na mocy
umowy ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz
zapewnienia, że Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w toku świadczenia
usług w imieniu Spółki i jej jednostek stowarzyszonych, i zgodnie z
obowiązującym prawem. Usługodawcy są upoważnieni do wykorzystywania i
udostępniania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów
prawnych.
4. Transfery danych: jesteśmy organizacją ogólnokrajową i posiadamy biura w
wielu miastach. Pana/Pani Dane osobowe mogą być przekazywane,
przechowywane i mogą mieć do nich dostęp inne jednostki stowarzyszone Spółki
na całym świecie, w tym ich usługodawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji
celów kadrowych. Może to oznaczać przekazywanie Danych osobowych do miejsc
lub krajów innych niż kraj Pana/Pani zamieszkania. W przypadku przekazania
Pana/Pani Danych Osobowych (lub udzielenia do nich dostępu) do kraju spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), co do którego Komisja
Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej istnienie w nim odpowiedniego
systemu ochrony danych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, aby
zagwarantować ich ochronę. Może to obejmować zawarcie umów dotyczących
transferu danych, których kopię może Pan/Pani otrzymać, kontaktując się z
nami w sposób wskazany w części „Kontakt” poniżej.
5. Bezpieczeństwo: wdrażamy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu
ochrony Pana/Pani Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem.
Podejmujemy uzasadnione wysiłki, aby zagwarantować poziom zabezpieczeń
właściwy dla ryzyka przetwarzania, biorąc pod uwagę koszty wdrożenia i
charakter procesu przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa. W przypadku gdy Spółka zaangażuje
zewnętrznego usługodawcę, będzie on zobowiązany do wykorzystywania
odpowiednich środków celem ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych
Osobowych.
6. Integralność i przechowywanie danych: Spółka, zgodnie z obowiązującym
prawem w zakresie poufności danych i bezpieczeństwa informacji, podejmuje
stosowne kroki w celu zagwarantowania, że przetwarzane przez nas Dane
Osobowe są odpowiednie do określonego celu, dokładne i kompletne w stopniu
wymaganym do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji. Ponadto Dane
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Osobowe będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani współpracy ze
Spółką, w tym uzasadniony okres po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującym
prawem, przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
oraz wymagany na mocy przepisów obowiązującego prawa, np. w związku z
naszymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania dokumentów.
7. Pana/Pani prawa: może Pan/Pani wystosować wniosek o dostęp, zmianę lub
korektę przechowywanych przez nas i dotyczących Pana/Pani Danych
Osobowych. Może Pan/Pani również nie wyrazić zgody na przetwarzanie
Pana/Pani Danych Osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub
usunięcia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W niektórych
przypadkach może Pan/Pani egzekwować prawo do możliwości przenoszenia
danych. W przypadku gdy prosimy o zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani
Danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie, a
my zastosujemy się do Pana/Pani preferencji w przyszłości. Będziemy
odpowiadać na Pana/Pani pytania i skargi dotyczące przetwarzania Danych
Osobowych. Jeżeli nasze odpowiedzi nie będą dla Pana/Pani zadowalające, ma
Pan/Pani prawo złożyć skargę w odpowiednim organie nadzorczym.
8. Pana/Pani obowiązki: prosimy o regularną aktualizację Danych Osobowych i
niezwłoczną informację o wszelkich istotnych ich zmianach. Wyraża Pan/Pani
zgodę na przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz polityk,
standardów i procedur Spółki, na które zwrócono Panu/Pani uwagę, podczas
obsługi Danych Osobowych innych osób, do których ma Pan/Pani dostęp w
ramach współpracy ze Spółką. W szczególności nie będzie Pan/Pani uzyskiwać
dostępu ani wykorzystywać takich Danych Osobowych do celów innych niż w
związku i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Spółce. Przyjmuje
Pan/Pani do wiadomości, że obowiązek zachowania poufności Danych
Osobowych trwa po zakończeniu Pana/Pani współpracy ze Spółką.
9. Kontakt: podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie
Pana/Pani Danych osobowych jest:
Sugart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trakt Brzeski 117A, 05-077 Warszawa-Wesoła
Polska
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez
nas Danych Osobowych bądź chęci egzekucji swoich praw, prosimy o kontakt z
Zarządem Spółki pod adresem rodo@sugart.com.pl lub na numer telefoniczny:
(22) 760 22 20
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Załącznik



Rodzaje Danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy, przesyłamy i
ujawniamy:
● Informacje osobowe: Pana/Pani imię i nazwisko, imię i nazwisko rodowe,
adres e-mail i numery telefonów, służbowe i domowe dane kontaktowe
(adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania), data i miejsce
urodzenia, numer identyfikacyjny planu opieki zdrowotnej, krajowy numer
identyfikacyjny/numer ubezpieczenia społecznego/osobisty numer
identyfikacyjny, płeć, stan niepełnosprawności, znane języki, dane
kontaktowe osób do kontaktu w nagłych wypadkach i zdjęcie;
● Informacje dotyczące płatności: dane bankowe do przelewów, w
stosownych przypadkach, dokumentacja czasu pracy, data rozpoczęcia i
zakończenia współpracy;
● Informacje dotyczące Pana/Pani stanowiska pracy: opis rodzaju aktualnie
wykonywanej pracy/świadczonych usług, jednostka/dział, lokalizacja,
osoby do kontaktu w Spółce, dane kontaktowe Spółki do składania
sprawozdań, warunki umowy, data rozpoczęcia oraz data i powód
zakończenia współpracy, status i rodzaj współpracy, historia współpracy
ze Spółką;
● Informacje dotyczące nowych współpracowników: dane zawarte w CV,
informacje o wcześniejszych miejscach pracy, wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe, znajomość języków i inne istotne umiejętności, certyfikaty, daty
wygaśnięcia certyfikatów; informacje dotyczące licencji zawodowych;
● Informacje dotyczące wynagrodzenia: rodzaj wynagrodzenia, waluta, data
wejścia w życie aktualnego wynagrodzenia;
● Dane dotyczące dostępu do systemów i aplikacji: informacje wymagane do
uzyskania dostępu do systemów i aplikacji Spółki takie jak: identyfikator
systemowy, identyfikator LAN, konto e-mail, konto wiadomości
błyskawicznych, identyfikator systemu mainframe, wcześniej przypisany
firmowy numer lub identyfikator, wcześniejszy firmowy identyfikator
kontaktowy, hasła systemowe, status osoby niebędącej pracownikiem, kod
kraju oraz treści elektroniczne wytwarzane z wykorzystaniem systemów
Spółki;
● Dokumentacja wymagana na mocy prawa imigracyjnego: obywatelstwo,
dane paszportu, dane karty stałego pobytu i pozwolenia na pracę;
● Informacje dotyczące zarządzania i rozwoju: dane zawarte w aplikacji i CV,
referencje zawodowe, obszary zainteresowań zawodowych, testy i
egzaminy, dane dotyczące wyników w pracy, kursy edukacyjne, planowany
i dotychczasowy udział w programach rozwoju, programy e-learningowe,
oceny wyników i rozwoju;
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Wrażliwe dane: Wrażliwe Dane oznaczają dane ujawniające rasowe lub
etniczne pochodzenie, poglądy polityczne, przekonania filozoficzne lub
religijne, informacje dotyczące przynależności do związków zawodowych,
dane genetyczne, dane biometryczne bądź dane dotyczące stanu zdrowia,
życia seksualnego czy orientacji seksualnej. Możemy także jeśli jest to
zgodne z przepisami obowiązującego prawa miejscowego, zbierać określone
rodzaje Wrażliwych danych, takie jak informacje zdrowotne/medyczne,
informacje dotyczące przynależności do związków zawodowych, religii, rasy
lub pochodzenia etnicznego. Jeśli jest to zgodne z przepisami prawa
zbieramy te informacje w określonych celach, np. informacje
zdrowotne/medyczne, aby wprowadzić udogodnienia w związku z
niepełnosprawnością czy chorobą i zapewnić świadczenia; informacje
dotyczące przynależności do społeczności religijnych lub kościoła, w
krajach takich jak Niemcy, gdy jest to wymagane w związku z ustawowymi
odliczeniami podatkowymi; Dane osobowe związane z różnorodnością
(takie jak płeć, rasa lub pochodzenie etniczne), aby zachować zgodność ze
zobowiązaniami prawnymi Pragniemy zapewnić, jak wyjaśniono w
następującej części, że będziemy wyłącznie wykorzystywać takie Wrażliwe
Dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Cele, dla których zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy
Dane osobowe:
● Zarządzanie zespołem: analiza i plany związane z zespołem, zapewnienie
dostępu do obiektów, zarządzanie sprawami dyscyplinarnymi, zażaleniami
i sprawami związanymi z zakończeniem współpracy, monitorowanie
wymogów szkoleniowych; przygotowywanie podróży służbowych,
zarządzanie wydatkami biznesowymi i zwrotami wydatków;
● Komunikacja i sytuacje nagłe: usprawnianie komunikacji w miejscu pracy
lub w domu, zapewnianie ciągłości biznesowej; ochrona zdrowia i
bezpieczeństwa naszego personelu i innych osób, zabezpieczenie
infrastruktury informatycznej, sprzętu biurowego i innego mienia;
usprawnianie działań komunikacyjnych oraz wskazywanie osób do
kontaktu w nagłych wypadkach; dostarczanie referencji;
● Działalność biznesowa: obsługa i zarządzanie systemami informatycznymi
i systemami komunikacji; marketing produktów i usług Spółki i naszych
partnerów biznesowych; zarządzenie rozwojem produktów i usług;
doskonalenie naszych produktów i usług; zarządzanie aktywami Spółki,
przypisywanie aktywów i zasobów ludzkich, planowanie strategiczne,
zarządzanie projektami; ciągłość biznesowa, synteza ścieżek audytu i
innych narzędzi sprawozdawczych, prowadzenie rejestrów produkcyjnych i
innej dokumentacji działań biznesowych, tworzenie budżetów, zarządzanie
kwestiami finansowymi oraz realizacja działań sprawozdawczych i
związanych z komunikacją wewnątrz i poza Spółką; zarządzanie
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przejęciami, fuzjami i restrukturyzacją, sprzedaż lub zbycie oraz integracja z
nabywcą;
● Zachowanie zgodności: zachowanie zgodności z wymogami prawnymi i
innymi wymogami dotyczącymi naszych spółek we wszystkich krajach
działalności Spółki, takimi jak odliczenia od podatku dochodowego i
składki na ubezpieczenie społeczne, obowiązki sprawozdawcze i dotyczące
prowadzenia dokumentacji, prowadzenie audytów, realizacja postanowień
kontroli rządowych i innych żądań organów władzy publicznej i
państwowej, odpowiadanie na procesy prawne, takie jak wezwania
sądowe, egzekucja praw i środków prawnych, obrona w sporze sądowym i
zarządzanie wszelkimi wewnętrznymi skargami lub roszczeniami,
prowadzenie dochodzeń oraz zachowanie zgodności z wewnętrznymi
politykami i procedurami Spółki;
Kategorie niepowiązanych stron trzecich, którym Spółka może udostępniać
Dane osobowe:
●
●

●
●

Zawodowi doradcy. Księgowi, audytorzy, prawnicy, ubezpieczyciele,
bankowcy i inni zewnętrzni zawodowi doradcy we wszystkich krajach, w
których Spółka prowadzi działalność.
Usługodawcy. Firmy dostarczające Spółce produkty i usługi, takie jak
usługi kadrowe, wypłaty wynagrodzeń, usługi szkoleniowe, zarządzania
wydatkami, związane z dostawą systemów i wsparcia informatycznego;
strony trzecie wspierające realizację programów świadczeń kapitałowych,
przedsiębiorstwa z branży kart kredytowych, lekarze i pracownicy służby
zdrowia, podmioty i stowarzyszenia handlowe oraz inni usługodawcy.
Organy władzy publicznej i państwowej. Podmioty regulacyjne lub
właściwe dla Spółki, takie jak organy regulacyjne, organy ścigania, organy
publiczne i organy sądowe.
Transakcje korporacyjne. Strona trzecia w związku z proponowaną lub
rzeczywistą restrukturyzacją, fuzją, sprzedażą, utworzeniem spółki joint
venture, cesją, przeniesieniem lub innymi decyzjami dotyczącymi części
lub całości działalności biznesowej, aktywów lub udziałów Spółki (w tym w
związku z postępowaniem upadłościowym lub innym podobnym
postępowaniem).
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