POLTYKA PRYWATNOŚCI
INFRACERT TSI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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”), informujemy w niniejszej Polityce Danych Osobowych (dalej: „Polityka”) o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych i z kim się kontaktować w tej sprawie
Administratorem danych osobowych jest INFRACERT TSI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Jagiellońska 32 lok.3, 03-719 Warszawa.
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
-

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
przez e-mail: biuro@infracert.com
telefonicznie: +48 22-300-26-38

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 95/56/WE
(RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych.
Przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a. jest niezbędne do zawierania lub wykonywania umów zawartych z Państwem lub z Państwa
udziałem,
b. jest niezbędne aby wypełniać ciążące na Administratorze obowiązki prawne,
c. jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W jakich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane
Dane przetwarzamy, aby prowadzić działalność Jednostki Notyfikowanej w zakresie wsparcia i obsługi
działalności kolejowej, w szczególności:
a. kompleksowy zakres usług notyfikowanej jednostki certyfikującej (certyfikacja składników i
podsystemów interoperacyjności);
b. wparcie doradcze, organizacyjne, techniczne, technologiczne, prawne oraz administracyjne;

c. weryfikację tożsamości Państwa i osób, które Państwa reprezentują;
d. działalność niezbędną do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
e. na podstawie zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z
rekrutacją;
f. odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie
internetowej INFRACERT TSI.

4. Skąd pozyskujemy Państwa dane
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą oraz ze źródeł publicznych,
jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy
podobne źródła w innych krajach.

5. Komu możemy udostępnić dane
Możemy udostępnić Państwa dane takim odbiorcom, jak:
a. Upoważnieni pracownicy naszej spółki;
b. Zarząd naszej spółki;
c. Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. W jakich sytuacjach i w jaki sposób możemy przekazać Państwa dane do kraju poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Przekażemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony. Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG
w następujących sytuacjach:
a. jeżeli jest to niezbędne, abyśmy wykonali umowę, którą zawarliśmy z Państwem;
b. gdy uzyskamy na to Państwa zgodę.

7. Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane. Natomiast po tym czasie jedynie w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Będziemy przetwarzać i przechowywać dane:
a. aby wykonywać umowę, którą zawarliśmy z Państwem – aż skończymy ją realizować, a po tym
czasie, aby realizować nasze ewentualne roszczenia lub bronić się przed ewentualnymi
roszczeniami – z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów
prawa;

b. aby wypełniać nasze zobowiązania prawne związane z tym, że prowadzimy działalność i
realizujemy umowy, które zawarliśmy – aż wypełnimy te zobowiązania;
c. dopóki będziemy mieć prawnie uzasadniony interes, by przetwarzać te dane, lub do czasu, gdy
wniosą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione
podstawy, abyśmy nadal przetwarzali dane;
d. aby przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody – aż wycofają Państwo swoją zgodę.

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.
1) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a
jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a. o celach przetwarzania;
b. o kategoriach odnośnych danych osobowych;
c. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
d. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych;
e. informacji o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
f. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - dostępnych
informacje o ich źródle,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku
gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych;
c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
c. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu,
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
b. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba
że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.

Aby skorzystać z powyższych praw, zachęcamy do kontaktu z nami. Na złożony wniosek odpowiemy w
ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. Czas na odpowiedź może zostać przedłużony o 2 miesiące w
przypadku skomplikowanych i złożonych wniosków, pod warunkiem poinformowania o tym
wnioskującego.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych
W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do
danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne
ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto dane podlegają zabezpieczeniom fizycznym i
elektronicznym.

10. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna?
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ma
charakter dobrowolny. Może jednak okazać się niezbędną, aby zawrzeć z nami umowę i ją realizować.

11. Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Pani/a danych osobowych nie dokonujemy profilowania w rozumieniu art. 4 ust. 4
RODO.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Pani/a zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji.

13. Skarga organu nadzorczego
Zanim złożą Państwo skargę, bardzo prosimy zgłosić nam swoje zastrzeżenia (katalog przysługujących
Pani/Panu praw można znaleźć w pkt. 8, a nasze dane kontaktowe w pkt. 1 Polityki), abyśmy mogli
niezwłocznie usunąć nieprawidłowości. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w INFRACERT TSI Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14. Czy stosujemy monitoring i jak wykorzystujemy zgromadzone tą drogą dane osobowe
Siedziba spółki pod adresem: ul. Jagiellońska 32 lok. 3, 03 -719 Warszawa jest objęta systemem
monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery
systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni
pracownicy Administratora. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres 30 dni. Osobie
zarejestrowanej przez system monitoringu przysługują uprawnienia z pkt. 8 Polityki.

