
Polityka przetwarzania danych osobowych 
w Siltec Sp. z o.o. 

 

1 WSTĘP 

Ochrona danych osobowych jest dla Siltec Sp. z o.o. niezmiernie istotna i dlatego też dbamy o ich 
bezpieczeństwo. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
Wszelkie dane osobowe podawane za pośrednictwem elektronicznego sposobu komunikowania się (w tym 
formularza zgłoszeń awarii) traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.  

 

DEFINICJE 

Administrator (danych) – Siltec Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Parzniewska 12, tel. 22 57 

21 800 

Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych w Siltec Sp. z o.o.  

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane 

kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za 

pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub podobnej technologii 

Przetwarzanie danych osobowych - dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub 

zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmująca/ce 

zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, 

wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub 

udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych 

osobowych. 

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora,  

np. osoba kierująca do Administratora zapytanie w formie elektronicznej.  

 

2 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe 

zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami 

przetwarzania danych.  

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych  

w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, 

chyba że na podstawie odrębnych przepisów prawnych nie jest do tego zobowiązany, dba o to aby dane 

były zbierane tylko w niezbędnym zakresie do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres,  

w jakim jest to niezbędne.  



Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji  

o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do 

naruszenia ochrony danych osobowych i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w 

sposób zgodny z przepisami.  

2.1 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM COHRONY DANYCH 
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@siltec.pl lub adres 

korespondencyjny „Siltec Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków”. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Kamil Leśniewski. Z Inspektorem można 

się skontaktować poprzez e-mail: iod@siltec.pl  lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych, 

Siltec Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków” w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych.  

Uzyskane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są w celu nawiązaniu kontaktu z Podmiotem 

danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

2.2 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom 
upoważnionym  i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie 
zadania. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych w celu sprawowania kontroli nad 
prawidłowym dostępem do danych osób upoważnionych. 
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń 
danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki 
służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

 

3 CELE PRZETWARZANIA 

3.1 REKRUTACJA 
W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych osobowych (np. w CV) 
jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać 
dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazanych przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie 
będzie oparte na zgodzie kandydata, wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaka jest 
przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.  

3.2 ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU WYKONYWANIEM UMÓW. 
W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy, Administrator 

przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych 

osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych. 

Administrator może również pozyskiwać od kontrahentów dane osób zaangażowanych w realizację umów 

(np. osób upoważnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Takie dane osobowe są przetwarzane 

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta, polegającego na 

umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane 

osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.  

3.3 ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH 
W związku z prowadzona działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – 

np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem 

i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.  



3.4 FORMULARZE KONTAKTOWE 
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim w celu zgłoszenia awarii przy wykorzystaniu 

elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie internetowym Administratora.  

3.5 PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych. W związku z tym przetwarza 

dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory 

internetowe). 

Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu 

efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach 

i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz 

produktów. 

3.6 INNE CELE PRZETWARZANIA 
W przypadku kierowania do Administratora korespondencji (lub kontaktowania się drogą telefoniczną) 
niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane osobowe uzyskane w ten sposób są 
przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.  
 

4 ODBIORCY DANYCH 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe 

mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za 

obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom 

marketingowym czy rekrutacyjnym. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych 

właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się 

na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania 
danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.  
 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane 
przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 
względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane 
są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, 
dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. 
 
Okres przetwarzania danych może być przedłużony, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku 
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są 
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

 
 



6 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
 

Podmiotom danych przysługują następujące prawa: 

• Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację  

o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, 

zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia 

danych 

• Prawo uzyskania kopii danych. 

Na tej podstawie Administrator przekazuje kopię danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej 

żądanie.  

• Prawo sprostowania. 

Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych 

osobowych oraz uzupełniać je jeśli są niekompatybilne. 

• Prawo do usunięcia danych. 

Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, Których przetwarzanie nie jest już niezbędne do 

realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.  

• Prawo wycofania zgody. 

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ja w 

dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed jej wycofaniem. 

• Prawo do skargi. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu 

nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego 

pobytu Podmiotu Danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W 

Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.2 ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW.   
Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć: 

• W formie pisemnej: Siltec Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków 

• Droga e-mail na adres: iod@siltec.pl 

7 PLIKI COOKIES  

Witryna Siltec Sp. z o.o. używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i 

przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się 

ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik Parametry pozwalają na 

odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc 

korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu 

wykorzystywanej przeglądarki, języka rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, 

informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 

kontaktowego.  

 

 

 

 



Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia 

sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm 

cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji 

poufnych z Urządzenia Użytkownika.  

 

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich 

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z 

urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.  

 

Cookies własne, które są wykorzystywane przez  Administratora w następujących celach: 

• Konfiguracji serwisu: 

− Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetla 

strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

− Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp… 

• Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej: 

− Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej 

korzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia 

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb. 

• Analiz i badań oraz audytu oglądalności: 

− Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies: 

• Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za 

pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

• Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, której używa 

• Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej  

 
 

8 ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i na bieżąco aktualizowana.  
 


