NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W BOTTEGA IT MINDS SŁAWOMIR SOBÓTKA,

Administrator Danych – Bottega IT Minds Sławomir Sobótka, (dalej jako Bottega).
Dane kontaktowe :
- ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin,
- e- mail: contact@bottega.com.pl
- tel. 81 473 29 44

Bottega przetwarza dane osobowe: (i) klientów Bottega będących osobami fizycznymi
oraz (ii) osób fizycznych – przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i
współpracowników klientów, a także (iii) osób, których dane osobowe pozyskał lub
zostały mu przekazane w związku z realizowaniem usług szkoleniowych, jak również
(iv) dane osobowe osób fizycznych - kontrahentów i przedstawicieli kontrahentów, w
związku z zawieraniem i realizacją umów innych niż umowy o świadczenie usług, a
także. Bottega przetwarza również dane osobowe potencjalnych klientów i
kontrahentów, ich przedstawicieli oraz dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z wymogami prawa,
dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych w Bottega, w tym z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO); każda osoba upoważniona do przetwarzania
danych stosuje się do wskazanych powyżej przepisów oraz przepisów dotyczących
zachowania tajemnicy.
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1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług szkoleniowych, w których Bottega
występuje jako zleceniobiorca. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora danych polegający na możliwości bieżącego
kontaktu z klientami, ich pracownikami/współpracownikami, osobami odbywającymi
szkolenia na zlecenie klientów,
- sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do oceny kandydata do pracy,
- zawarcie i realizacja umów innych niż umowy o świadczenie usług,
- wypełnianie ciążących na Bottega obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- dokonywania ocen uczestników szkoleń zamkniętych pod względem ich zdobytej
wiedzy podczas szkolenie w celu nakreślenia ścieżki ich dalszego szkolenia w
Bottega.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest:
- art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 221 §1 kodeksu pracy - przetwarzanie jest
niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; adres do
korespondencji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia);
- art. 6 ust. 1 a) RODO - zgoda – w przypadku jej udzielenia - w związku z
przekazaniem nam danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 §1 kodeksu
pracy oraz w przypadku, gdy zostanie udzielona zgoda na przetwarzanie danych do
celów prowadzenia przyszłych rekrutacji;
- art. 6 ust. 1 lit f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Bottega polegający na uprawnieniu do
sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do oceny czy jesteś odpowiednią
osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
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Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahentów i klientów Bottega
będących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i
współpracowników kontrahentów Bottega, osób uczestniczących w szkoleniach na
zlecenie kontrahentów Bottega oraz osób kontaktujących się z Bottega (telefonicznie,
mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Bottega:
- - art. 6 ust. 1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- art. 6 ust. 1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą,
- art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bottega polegający na (i)
świadczeniu usług, (ii) wykonywaniu umów łączących Bottega z jej kontrahentami, (iii)
kontaktowania się w bieżących sprawach oraz w celach marketingu usług Bottega, jak
również (iv) realizowaniu lub odpieraniu ewentualnych roszczeń lub ich dochodzenie
w związku z umową – w przypadku powstania sporu dotyczącego umowy, (v)
możliwości przekazania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Bottega, (vi)
nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności Bottega.
Ponadto Bottega przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Bottega
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, GitHub, Twitter, LinkedIn,
YouTube). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profili i kanałów w
celu informowania Użytkowników o działalności Bottega oraz promowaniu wydarzeń i
usług realizowanych przez Bottega. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art.
6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu usług Bottega.
3. ŹRÓDŁA DANYCH
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dane dotyczą lub od
podmiotu, w którego imieniu osoby te występują lub pozyskaliśmy je we własnym
zakresie w związku ze świadczeniem usług.
Dane osobowe przetwarzane przez Bottega to w szczególności: imię i nazwisko,
numer telefonu i adres email, PESEL, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia,
adres miejsca pracy, stanowisko oraz informacje o zakresie obowiązków służbowych.
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4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Bottega przetwarza dane osobowe w okresie wykonywania umowy o świadczenie
usług szkoleniowych lub innej umowy, w okresie niezbędnym dla odpowiedzi na
przesłane zapytania lub istnienia relacji handlowej z Bottega, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z takiej umowy, a także przez okres potrzebny dla
umożliwienia obrony przed roszczeniami.
5. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe przetwarzane przez Bottega będą przekazywane współpracownikom
Bottega

zaangażowanym

w

proces

świadczenia

usług

szkoleniowych

lub

wykonywanie innej umowy oraz podmiotom którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem

danych

osobowych,

np.

usługi

księgowe.

Takie

podmioty

przetwarzają dane na podstawie umowy z Bottega wyłączenie na udokumentowane
polecenie lub w zakresie udzielonych upoważnień.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Prawa podmiotów danych związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO lub art.9 ust.2
lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem
danych (Bottega) - dane kontaktowe wskazano powyżej.
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7. PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU
Z uwagi na to, że niektóre dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Bottega – osoby których dane dotyczą mają prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych ze względu na ich szczególną sytuację.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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