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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADAMS Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy 

ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo (dalej: „ADAMS”), tel.: +48616507777, e-mail: 

biuro@adamsbox.com.pl. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, 

o których mowa w niniejszej informacji. 

3. ADAMS może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

a) korespondencja elektroniczna i tradycyjna: w przypadku kierowania do ADAMS 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami 

świadczonymi przez ADAMS na Pani/Pana rzecz lub inną zawartą z Panem/Panią umową, dane 

osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji 

i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

ADAMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

b) kontakt telefoniczny: w przypadku kontaktowania się z ADAMS drogą telefoniczną, w sprawach 

niezwiązanych z usługami świadczonymi przez ADAMS na Pani/Pana rzecz lub inną zawartą 

z Panem/Panią umową, ADAMS może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, 

gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes ADAMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c) świadczenie usług lub wykonywanie umów: w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów 

związanych z wykonaniem konkretnej umowy, ADAMS przekazuje osobie, której dane dotyczą, 

szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie 

zawierania takiej umowy; 

d) kontrola wstępu na teren ADAMS: w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ADAMS 

stosuje się kontrolę wstępu na teren przez nią zarządzany. Dane zbierane są w rejestrze wejść 

i wyjść i są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie ADAMS 

oraz ewentualnie w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes ADAMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e) monitoring: w przypadku osobistego wstępu na teren ADAMS, ADAMS przetwarza dane osobowe 

w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

ADAMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f) rekrutacja: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia 

umowy z kandydatem na jego żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach 

procesów rekrutacyjnych ADAMS oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) 

jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, 

niewymagane przez ADAMS, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w  każdym czasie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, 

gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, 

nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym; 

g) zbieranie danych osobowych w związku z działalnością ADAMS: w związku z prowadzoną 
działalnością ADAMS może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie 

i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie 

uzasadniony interes ADAMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz ADAMS usługi IT, 

ochrony, HR, prawne, księgowe, pocztowe, kurierskie, drukarskie, reklamowe, doradcze, agencyjne, 

serwisowe a także spółce Delta Box Sp. z o.o. sp.k. w ramach wymiany informacji pomiędzy ADAMS, 

a Delta Box Sp. z o.o. sp.k., co stanowi prawnie uzasadniony interes ADAMS i Delta Box sp. z o.o. sp.k. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane 

osobowe będą przetwarzane do momentu jej ewentualnego cofnięcia. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać wydłużony również w przypadku, gdy ich przetwarzanie byłoby niezbędne 

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

6. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

b) ich sprostowania, 

c) ich usunięcia, 

d) ograniczenia ich przetwarzania, 
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e) przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby ADAMS przesłała je do innego administratora. 

Jednakże ADAMS zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo 

do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które 

ADAMS przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli ADAMS przetwarza je w celu realizacji swojego 

prawnie uzasadnionego interesu, 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli ADAMS przetwarza je 

na podstawie Pana/Pani zgody. 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 
przesłane na adres e-mail: incydenty@adamsbox.com.pl 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez ADAMS danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 
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