Polityka Prywatności
Ten dokument został stworzony w celu ułatwienia dostępu do wszystkich niezbędnych informacji na temat
ochrony prywatności użytkowników strony internetowej ace-agency.co, pracowników i współpracowników,
kandydatów do współpracy oraz partnerów przez ACE Agency For Coders & Employers sp. z o. o..
Klauzula informacyjna
Niniejsza polityka prywatności zawiera informację na temat przetwarzania przez firmę ACE Agency For Coders &
Employers Spółka z o. o. danych osobowych:
• Pracowników lub współpracowników świadczących usługi na rzecz Administratora (2.1; 3.1),
• Pracowników lub współpracowników klientów lub kontrahentów (2,2; 3.2),
• Innych osób kontaktujących się z ACE Agency For Coders & Employers Spółka z o. o. lub z którymi
Administrator kontaktuje się bezpośrednio (2.3; 3.3),
• Kandydatów do pracy (2.4; 3.4).
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług, na które Użytkownik wyraził zgodę, a
także te, które są koniecznie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub są niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ACE Agency For Coders & Employers Spółka z o. o. z
siedzibą w Warszawie, dalej “Administrator”. W związku z brakiem obowiązku powołania inspektora ochrony
danych wynikającym z art. 30 ust. 5 RODO, w razie wystąpienia wątpliwości odnośnie przetwarzania Państwa
danych osobowych, prosimy o kontaktowanie się drogą mailową na adres e-mail: rodo@ace-agency.co

Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników świadczących
usługi na rzecz Administratora
2.1 Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach wymienionych poniżej oraz w celach
szczególnych na podstawie Państwa zgody. Przetwarzanie jest w tym wypadku:
• Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, uzasadnionego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.),
• W zakresie danych o stanie zdrowia uzasadnione na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO,
• Zrozumiałe dla celów objętych zgodą pracownika lub współpracownika oraz uzasadnione na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• Niezbędne do ochrony żywotnych interesów pracownika lub współpracownika, uzasadnione na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Administrator udostępnia dane następującym podmiotom:
• Upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora
• Firmy, dostarczające Administratorowi rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni
pracownicy lub współpracownicy
• Firmy, świadczące Administratorowi usługo z zakresu obsługi prawnej, kadrowej, księgowej
oraz inne firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, na poczet
pierwotnej rekrutacji, a następnie zatrudnienia.

3.1 Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia, a także po jego
ustaniu, jednak nie dłużej niż przez 10 lat w celach archiwalnych, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów lub
kontrahentów
2.2 Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przedstawienia ofert, prowadzenia negocjacji,
świadczenia usług oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Administrator oprócz przetwarzania Państwa danych
osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, może również wykorzystywać je na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych. Przetwarzanie jest w tym wypadku:
• Niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
• Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze uzasadnionego na podstawie art. 6 ust.
1 lit c) RODO;
• Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na
podstawie art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• Niezbędne do dalszego przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na
przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych za pośrednictwem udostępnionych
danych osobowych. Podstawą prawną w tym przypadku jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
w jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z
umową z podmiotem przez Państwa reprezentowanym.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy,
niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi wykonanie zamówienia i jego realizacja może zostać
wstrzymana do czasu podania wszystkich danych.
Podanie danych osobowych na cele przesyłania informacji, w tym informacji handlowych, jest całkowicie
dobrowolne.
Dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od firmy
dla której Administrator świadczy usługi na poczet zawarcia i wykonania umowy oraz ewentualnej zgody dot.
przesyłania informacji handlowych.

3.2 Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania zawartej umowy
oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Przetwarzanie danych osobowych innych osób kontaktujących się z ACE Agency For
Coders & Employers sp. z o. o. lub z którymi Administrator kontaktuje się bezpośrednio
2.3 Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przekazywania odpowiedzi na pytania lub
nawiązywania potencjalnej współpracy z firmą, którą Państwo reprezentują na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO. Administrator oprócz przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku
prawnego, może również wykorzystywać je na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania
informacji handlowych.
Dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od Odbiorcy.

3.3 Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w trakcie utrzymywania bieżącej relacji (np.
odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert), a po ustaniu relacji przez okres roku.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
2.4 Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na potrzeby bezpośrednio związane z procesem
aktualnej rekrutacji. Za odrębną zgodą Administrator będzie przetwarzał Państwa dane także do prowadzenia
przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przetwarzanie jest w tym wypadku:
• Związane z potrzebą oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które
Państwo aplikują;
• Niezbędne do wyboru odpowiedniej osoby do pracy w firmie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w
zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz
nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje
zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Uzasadniony interes w zakresie zebranych danych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, związanych z
sprawdzeniem Państwa kwalifikacji - Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

3.4 Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na
aplikowane stanowisko. Wyrażenie zgody przechowywania danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji
oznacza, że Administrator będzie przechowywał te dane przez okres 2 lat od momentu zebrania.

4. Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe podwykonawcom, którym zostaną zlecone usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, hostingowi, doręczycielom,
współpracownikom, doradcom prawnym, podatkowym, ubezpieczycielom itp. Takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy i tylko zgodnie z wyraźnymi poleceniami Administratora. Administrator nie przewiduje
przekazywania Państwa danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem przekazywania danych
podmiotom z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z państw, które gwarantują taki sam lub wyższy
stopień ochrony danych, jak w Polsce. W związku z powyższym, jedynym partnerem, z poza EOG, któremu w
szczególnych sytuacjach przekazujemy dane osobowe jest Google LLC w USA.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną
sytuację,
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem mailowym lub
numerem telefonu wymienionymi w pkt. 1 niniejszej polityki prywatności.

Prawo wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na fakt, że
przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu określonego przez art. 6 ust. 1 lit. a);
c) i d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO, prawo to przysługuje Państwu ze względu na szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookie
Podczas wizyty na Stronie może wyświetlać się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie
w komputerze Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem
komputera Użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach
marketingowych.
Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej
funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich umieszczenie
w komputerze. Wybór Użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli Użytkownik chce
zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.
Administrator jednocześnie przypomina, że Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na komputerze
plików cookie, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie
usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na
umieszczanie plików cookie, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego
Serwisu.

7. Bezpieczeństwo danych
Administrator oświadcza, że realizuje obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz
obowiązujących przepisach prawa krajowego.
Serwis stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed
nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych
najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. W razie
jakichkolwiek naruszeń ochrony danych osobowych, Administrator podejmie wymagane prawem czynności
zgodne z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz art. 33 i 34 RODO.

8. Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie
aktualnej polityki prywatności.

