
INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej 

nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania 

Państwa danych osobowych.  

Kto jest 
Administratorem 
Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AFT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielna 1, 62-002 
Suchy Las. 

Z kim mogą Państwo się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się 
Państwo kontaktować z Administratorem Państwa danych.  
 
Kontakt: info@aft.pl 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie 

przetwarzamy Państwa 
dane osobowe? 

Państwa dane osobowe zostaną przetworzone przez AFT ze względu na umowę, jaka nas łączy bądź 
w celu jej zawarcia (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO).  
Cele przetwarzania oraz okresy retencji: 
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników (retencja: 50 lat); 
- realizacja dodatkowych świadczeń – ubezpieczenie na życie (retencja 50 lat); 
Państwa dane osobowe zostaną przetworzone przez AFT ze względu na prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO).  
Cele przetwarzania oraz okresy retencji: 
- zarządzanie personelem (retencja: czas trwania zatrudnienia); 
- szkolenia podnoszące kwalifikacje (na czas trwania zatrudnienia); 
- zapewnienie komunikacji wewnętrznej (retencja: czas trwania zatrudnienia); 
- organizacja wyjazdów zagranicznych i krajowych (retencja: 6 lat); 
- realizacja umów zawartych z dostawcami i odbiorcami – zapewnienie komunikacji (retencja: czas 
realizacji umowy następnie niezbędny do obrony przed roszczeniami); 
- utrzymanie znormalizowanych systemów zarządzania – normy ISO (retencja: 6 lat). 
Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez AFT ze względu na wymagania prawne 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c RODO) 
Cel przetwarzania oraz okres retencji: 
- szkolenia wynikające z przepisów prawa (retencja: 50 lat); 
- realizacja postępowania powypadkowego (retencja 10 lat); 
- wyznaczanie osób do pierwszej, ewakuacji i realizacji szkoleń w tym zakresie (retencja 50 lat); 
- funkcjonowanie ZFŚS (retencja: 5 lat); 
- wydawanie pełnomocnictw (retencja: 10 lat po wygaśnięciu pełnomocnictwa). 
 
Okres retencji może ulec zmianie w przypadku projektów realizowanych ze wsparciem z funduszy 
Unii Europejskiej, w przypadku funkcjonowania długoletnich gwarancji bądź w celu obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami. 

Komu przekazywane są 
Państwa dane 

osobowe? 

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania AFT oraz zapewnienia zgodności 
z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do:  
- dostawców systemów i usług IT, 
- firmom doradczym, konsultingowym i kancelarią prawnym,  
- biurom rachunkowym, 
- firmom realizującym usługi hostingu danych, 
- firmom świadczącym usługi przewozowe, 
- hotelom, biurom podroży, liniom lotniczym, 
oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp. 

Jakie mają Państwo 
prawa w związku ze 

swoimi danymi 
osobowymi? 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: 
sprostowanie, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Czy moje dane są 
przekazywane poza 

EOG 

Nie. AFT nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

Czy moje dane 
wykorzystuje się do 

profilowania? 
Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy 
z AFT a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości współpracy z AFT. 

 


