
Polityka prywatności 

Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 24WG Sp. z o. o. z siedzibą w Zakopanem, 

ul. Krupówki 14A/B6 

Cel przetwarzania 

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z 

oferowanych usług. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej 

RODO). 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora: 

a. w przypadku gdy wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a 

Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Państwa dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub od innych osób pośredniczących, są 

przetwarzane przez Administratora ze względu na interes jego działania jakim jest 

przeprowadzanie rekrutacji pracowników lub ustalanie przebiegu procesu szkolenia. Dane te 

obejmują przede wszystkim: 

1. W przypadku realizacji usług szkoleniowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane 

niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP). 

2. W przypadku procesu rekrutacji: imię i nazwisko; telefon; e-mail; dane adresowe; 

dane dotyczące wykształcenia, kursów i certyfikatów, doświadczenia zawodowego, 

znanych języków obcych, zainteresowań itp. 

W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie 

dobrowolnie podane przez Państwa. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w 

zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie a i b powyżej i przez okres niezbędny 

do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Państwa. Brak podania danych 

może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie 

danych jest niezbędne. 

Dane przekazane Administratorowi przez Państwa, mogą być przez Administratora 

przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z 

realizacją przez niego celów. 

Państwa uprawnienia 



Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych, 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich.  

• prawo do żądania sprostowania danych, 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 

• prawo do przenoszenia danych, 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które 

dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane 

osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane 

przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

• prawo do usunięcia danych, 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 

dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; 

2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie 

3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

w następujących przypadkach: 

1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy 

2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. 

• prawo do cofnięcia zgody, 

• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 



zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. 

 

Bezpieczeństwo 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas i z naszego polecenia 

albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi podpisane mamy stosowne 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

Deklarujemy wdrożenie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby 

zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarzamy, a 

także by zapobiegać ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony 

nieupoważnionych osób trzecich. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie 

nastąpi poprzez e-mail. 

 

Kontakt 

Kontakt do administratora ochrony danych osobowych w 24WG Sp. z o. o.: 

biuro@workgroup24.com 

 

Adres pocztowy: 

Administrator Ochrony Danych Osobowych, 

24WG Sp. z o. o. 

Ul. Krupówki 14A/B6, 

34-500 Zakopane 

 

Wydanie z dnia: 01.10.2022 r. 
 


		2022-11-04T16:47:20+0100
	RADOSŁAW PODOSEK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: RADOSŁAW PODOSEK, PESEL: 93090810697, PZ ID: RADOSLAWPODOSEK930908




