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Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące 
znajdziecie Państwo poniżej. 

I. Administrator Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy 
Państwa dane osobowe.  
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. 
 
1. Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego. 
2. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych (dalej: Administrator 

lub Spółka), oznacza to SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. Adres do kontaktu:   
ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice. 

3. Jako Administrator informujemy, iż powołano punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 
inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

II. Inspektor Ochrony Danych  

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Bogulak. W sprawach ochrony swoich danych 
osobowych i realizacji swoich praw można się z nią skontaktować poprzez e-mail: 
inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w  celu: 

• wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację - (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. b RODO)  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, 

• zapewnienia komunikacji między stronami lub  - jeżeli zajdzie taka potrzeba – w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego 
przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, 

• spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości, 
• przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw, 
• weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień i kwalifikacji kontrahentów oraz Pracowników       

i Kontrahentów wykonujących prace na rzecz SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. (podstawa    
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze.  

• prowadzenia przez ministra do spraw rodziny rejestru oraz w celu umożliwienia uzyskania przez 
rodziców (opiekunów prawnych) dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 
realizacji prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w celu 
monitorowania realizacji tego prawa - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią. 
 
Podstawowymi aktami prawnymi w tym obszarze są: Ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, Kodeks Cywilny, Ustawa prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra  
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Ustawa  
o rachunkowości, Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, 
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. 

IV. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
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• podwykonawcom, czyli podmiotom, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu, 
• bankom, 
• firmom świadczącym usługi doradztwa, 
• firmom świadczącym usługi audytorskie, 
• firmom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, 
• instytucjom nadzorującym realizację usług zgodnie z przepisami prawa, 
• instytucjom decydującym o dofinansowaniu/dotacjach celowych. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych  

1. Państwa dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres 5 lat, licząc 
od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji usługi/umowy. 

2. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas 
obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.  

VII. Państwa prawa: 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Państwa danych jest:  
 
• warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 

 
Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia 
działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zamówienia. 
 
 

❖ Informacja dotycząca zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 
 
W związku z koniecznością zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2                      
oraz choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. 
przetwarza dane dotyczące zdrowia osób, przebywających w obiektach Spółki lub miejscach, gdzie 
realizowane są usługi świadczone przez Spółkę, w celu identyfikacji obecności wirusa u tych osób. 
Podstawę prawną przetwarzania danych dotyczących zdrowia w tej sytuacji stanowi art. 9 ust. 2 lit. 
i) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Dane o stanie zdrowia mogą być udostępnione przez Spółkę: 

• podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej, w ramach ewidencjonowania pobytu osób 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Spółki lub miejscach, gdzie 
realizowane są usługi świadczone przez Administratora, 

• placówkom opieki zdrowotnej, 

• stacjom sanitarno – epidemiologicznym. 
 
Wskazane dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19. 

 

 


