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Polityka prywatności w firmie MACRO-SYSTEM Sp. z o.o.
1. WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności (polityki przetwarzania danych osobowych)
w firmie MACRO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gajdy 44 (dalej: MACRO-SYSTEM lub
Firma).
MACRO-SYSTEM przywiązuje należytą wagę do ochrony danych we wszystkich obszarach
działalności Firmy. W zakresie ochrony danych osobowych postępujemy zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (dalej: Ustawa ODO) oraz przepisami wykonawczymi i zaleceniami wydanymi na
podstawie tych aktów prawnych.
Polityka prywatności MACRO-SYSTEM dotyczy danych osobowych:
a) osób fizycznych będących właścicielami, przedstawicielami lub pracownikami firm - uzyskanych przez
MACRO-SYSTEM na skutek kontaktów biznesowych z osobami prawnymi (firmami) lub fizycznymi,
w tym przekazywanych w ofertach i zapytaniach ofertowych, w umowach i w ramach działań
podejmowanych dla realizacji umów, w czasie spotkań, konferencji, wystaw, itp.;
b) osób trzecich - uzyskanych przez MACRO-SYSTEM w wyniku realizacji umów, w tym ew. umów
powierzenia przetwarzania danych;
c) pracowników, współpracowników, kandydatów do pracy w MACRO-SYSTEM;
d) monitoringu wizyjnego w siedzibie Firmy;
e) gości odwiedzających siedzibę Firmy;
f)

osób odwiedzających strony internetowe MACRO-SYSTEM.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych osób wymienionych powyżej jest firma MACRO-SYSTEM
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajdy 44 w Warszawie, kod pocztowy 02-878 (dalej: Administrator).
Z Administratorem można się skontaktować pod wyżej wymienionym adresem lub pocztą
elektroniczną pod adresem: rodo@macrosystem.pl.
Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora
Ochrony Danych i nie wyznaczył IOD.
3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje
prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia
danych, a także prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MACRO-SYSTEM
Zakres danych osobowych i okres, w jakim są przetwarzane i przechowywane, zależy od celu
pozyskania i przetwarzania danych.
MACRO-SYSTEM co do zasady:


nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom,



nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,



nie realizuje zadań związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowania,

za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa i podpisanych umów, z zachowaniem
zgodności z przepisami RODO.
Postanowienia zawarte w umowach podpisywanych przez MACRO-SYSTEM mogą opisywać
w sposób odrębny zasady przetwarzania danych osobowych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą
mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.
4.1. OSOBY, KTÓRYCH DANE POZYSKANO NA SKUTEK KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
MACRO-SYSTEM przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących właścicielami,
przedstawicielami lub pracownikami firm - pozyskane na skutek kontaktów biznesowych z osobami
prawnymi (firmami) lub fizycznymi, w tym przekazywane w ofertach i zapytaniach ofertowych,
w umowach i w ramach działań podejmowanych dla realizacji umów, w czasie spotkań, konferencji,
wystaw, itp. Zwykle są to informacje standardowo umieszczane na wizytówkach (imię i nazwisko, dane
kontaktowe, stanowisko i nazwa firmy), chociaż w przypadku ofert i umów zakres danych może być
szerszy, w szczególności może zawierać informacje o dokumencie tożsamości, o certyfikatach,
zaświadczeniach i poświadczeniach potwierdzających uprawnienia, kompetencje, wiedzę i doświadczenie
zawodowe pracowników.
Dane osobowe tych osób są przetwarzane w celu realizacji zadań biznesowych i rozwoju firmy
MACRO-SYSTEM.
MACRO-SYSTEM uznaje, że wszelkie dane przekazane nam w opisanych powyżej przypadkach
zostały przekazane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli
uznamy, że przekazane nam dane są zbędne dla realizacji celów, dla których je otrzymaliśmy, bezzwłocznie
zaprzestaniemy ich przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez cały okres utrzymywania kontaktów
biznesowych danego rodzaju. Oznacza to np., że dane uzyskane w związku z kontraktem są przetwarzane
do czasu zakończenia realizacji kontraktu, dane uzyskane w związku z zapytaniem ofertowym są
przetwarzane do czasu zakończenia procedury przetargowej, dane uzyskane w wyniku spotkań są
przetwarzane do czasu ustania kontaktów biznesowych.
Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych, jednak
nie krócej niż w okresach wymaganych przez prawo, w szczególności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, które mogą się pojawić w wyniku realizacji zadań biznesowych.
4.2. OSOBY TRZECIE
Dane osób trzecich MACRO-SYSTEM może pozyskać w wyłącznie w wyniku realizacji umów, w tym
umów powierzenia przetwarzania danych.
W przypadku powierzenia przetwarzania danych, MACRO-SYSTEM przetwarza dane osobowe
wyłącznie w celu, w zakresie i w okresie wynikającym z umowy powierzenia. W tym przypadku
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administratorem danych osobowych jest firma powierzająca nam dane do przetwarzania, a firma MACROSYSTEM jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO.
MACRO-SYSTEM dokłada wszelkich starań, aby uniknąć uzyskiwania i przetwarzania danych
osobowych osób trzecich na skutek realizacji umów innych niż umowy powierzenia. Gdyby jednak zaszła
taka sytuacja, będzie ona wyjaśniona ze wszystkimi stronami umowy i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4.3. PRACOWNICY MACRO-SYSTEM
4.3.1. Prawo pracy
Dane osobowe pracowników MACRO-SYSTEM oraz osób zatrudnianych, niezależnie od formy
zatrudnienia, w tym przede wszystkim na podstawie umowy o pracę, ale również np. osób przyjmowanych
na szkolenia i praktyki zawodowe, są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy,
w oparciu o RODO oraz Kodeks pracy.
Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych jest
obowiązkowe i podlega przetwarzaniu zgodnie z tymi przepisami. Po ustaniu zatrudnienia dane osobowe
są przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Dane osobowe pracowników mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczenia
zdrowotne, organizującym szkolenia w zakresie bhp, zakładom ubezpieczeń i brokerom
ubezpieczeniowym, podmiotom wydającym karty debetowe lub kredytowe oraz innym podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4.3.2. Obowiązki służbowe
Dane osobowe pracowników MACRO-SYSTEM w zakresie innym niż wymagane przez prawo pracy,
niezbędne do realizacji zadań biznesowych MACRO-SYSTEM, przetwarzane w celach związanych
z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników, mogą być przetwarzane lub przekazywane
do innych podmiotów na podstawie zgody pracownika, wyrażonej na piśmie lub w inny wyraźny sposób,
w tym poprzez stosowne działanie, takie jak np. udostępnienie dokumentu zawierającego dane osobowe.
Udzielenie zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Pracownik ma
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odmowa udzielenia zgody, ograniczenie zakresu
udzielenia zgody lub cofnięcie zgody, może skutkować ograniczeniem lub zmianą zakresu obowiązków
służbowych, z czym może się wiązać zmiana warunków zatrudnienia.
Pracownik nie może odmówić prawa do przetwarzania i przekazywania danych osobowych
zawartych w certyfikatach, zaświadczeniach, poświadczeniach lub innych dokumentach, których
uzyskanie przez pracownika wiązało się ze skierowaniem przez MACRO-SYSTEM lub poniesieniem przez
MACRO-SYSTEM kosztów. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności poświadczeń bezpieczeństwa
osobowego, szkoleń, kursów itp. Pracownik może wyrazić sprzeciw w sprawie złożenia przez MACROSYSTEM wniosku lub skierowania na szkolenie, po poinformowaniu przez Firmę o takim zamiarze, a przed
jego realizacją. Sprzeciw może skutkować ograniczeniem lub zmianą zakresu obowiązków służbowych,
z czym może się wiązać zmiana warunków zatrudnienia.
Dane pracowników uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane po zmianie zakresu
obowiązków służbowych lub po ustaniu zatrudnienia wyłącznie w celach archiwalnych i będą usuwane po
ustaniu przyczyn przechowywania.
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Dane pracowników mogą być przekazywane do innych podmiotów na podstawie zgody, jeżeli jest
to wymagane dla realizacji celów biznesowych, w szczególności w celu złożenia oferty zgodnej
z wymaganiami zamawiającego, podpisania i realizacji umowy, nawiązania i utrzymywania kontaktów
biznesowych. Zwykle są to informacje standardowo umieszczane na wizytówkach (imię i nazwisko, dane
kontaktowe, stanowisko i nazwa firmy), chociaż w przypadku ofert i umów zakres danych może być
szerszy, w szczególności może zawierać informacje o dokumencie tożsamości, o certyfikatach,
zaświadczeniach i poświadczeniach potwierdzających uprawnienia, kompetencje, wiedzę i doświadczenie
zawodowe pracowników.
4.4. WSPÓŁPRACOWNICY MACRO-SYSTEM
W niniejszej Polityce pojęcie „współpracownicy” obejmuje osoby realizujące zadania dla MACROSYSTEM na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy szkoleniowej
lub umowy o odbycie praktyki zawodowej.
Dane tych osób, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i dotyczących umowy przepisów
prawa, są przetwarzane i przechowywane zgodnie z tymi przepisami, zarówno w czasie obowiązywania
umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
Osób tych dotyczą zasady w zakresie dobrowolnych zgód na przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, opisane w punkcie 4.3.2.
4.5. KANDYDACI DO PRACY W MACRO-SYSTEM
Dane osobowe kandydatów do pracy, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu
rekrutacji, obejmują dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy,
uprawnieniach zawodowych. Kandydat może też w dokumentach aplikacyjnych dobrowolnie umieścić
inne dane osobowe, które uzna za stosowne.
W MACRO-SYSTEM dane te są przetwarzane na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
Zgoda może być wpisana w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych lub wyrażona wyraźnie poprzez
złożenie dokumentów aplikacyjnych. Ponadto kandydat do pracy wypełnia i podpisuje formularz
zawierający dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji i utrzymania kontaktu (adres
i telefon). Formularz wypełnia równocześnie obowiązek informacyjny Firmy wobec kandydata i stanowi
potwierdzenie zapoznania się kandydata z przekazanymi informacjami.
Dane kandydatów do pracy są przetwarzane i przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Dane osób, wobec których podjęto decyzję o zatrudnieniu, są dalej przetwarzane i przechowywane w celu
nawiązania stosunku pracy, zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Polityki.
W identyczny sposób są przetwarzane dane osobowe osób aplikujących o podjęcie współpracy
z MACRO-SYSTEM na podstawie umów, o których mowa w punkcie 4.4.
4.6. MONITORING WIZYJNY W SIEDZIBIE FIRMY
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Firmę na szkodę, zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy
MACRO-SYSTEM wprowadził monitoring wizyjny w niektórych obszarach siedziby Firmy.
Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą
odpowiednich znaków. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.
Zgodnie z przepisami dane z monitoringu mogą być przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym
celu i są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Okres ten może być
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przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa,
jeżeli dane z monitoringu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.
4.7. GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY SIEDZIBĘ FIRMY
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w siedzibie Firmy, w tym zapewnienia
bezpieczeństwa informacjom prawnie chronionym, do których zaliczamy dane osobowe, MACRO-SYSTEM
przetwarza dane osobowe gości odwiedzających siedzibę Firmy.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście
do budynku. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych, po zapoznaniu się
z informacją o zasadach przetwarzania i uprawnieniach z tym związanych, poprzez okazanie dokumentu
ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja służbowa) pracownikowi sekretariatu
przy wejściu do budynku Firmy i umożliwienie odnotowania podstawowych danych osobowych w Księdze
gości. Dopuszczalne jest wejście do budynku grupy osób, z których przynajmniej jedna poda swoje dane
osobowe na zasadach opisanych powyżej i zapewni, że pozostałe osoby z grupy są jej znane.
Dane osobowe gości są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia wizyty. Okres ten może być
przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa,
jeżeli dane z Księgi gości mogą stanowić dowód w tym postępowaniu. Dane są przechowywane do terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ostatnim wpisem w Księdze gości odwiedzających
siedzibę Firmy.
4.8. OSOBY ODWIEDZAJĄCE STRONY INTERNETOWE FIRMY
W domenie macrosystem.pl nie jest wykorzystywany Mechanizm Cookies.
Dane gromadzone w dziennikach logów oraz dane wymieniane w ramach protokołu HTTP nie są
wykorzystywane do jakiegokolwiek celu i są okresowo usuwane. Nie zabiegamy o identyfikację
użytkowników stron Firmy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do
jakiejkolwiek trzeciej strony.
Serwis internetowy MACRO-SYSTEM może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy
ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
Polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW firmy MACRO-SYSTEM.
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