OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Centrala:
ul. Browarna 20
61-063 Poznań
Tel: +48 61 87 70 115
info@qsr24h.pl

Administratorem Pana/ Pani Danych Osobowych jest Spółka QSR24h Polen Sp.z o.o. z siedzibą
ul. Browarna 20, 61-063 Poznań Tel +48 61 87 70 115 strona internetowa: www.qsr24h.info. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@qsr24h.pl.
Kategorie osób, których dane dotyczą i są przetwarzane przez Spółkę:
• kontrahentów, oraz byłych kontrahentów, których dane posiadamy w związku z wykonywaniem
usług oraz nabywaniem towarów i usług
• kandydatów, pracowników i zleceniobiorców oraz byłych pracowników i zleceniobiorców
Celem przewarzania danych jest:
• świadczenie usług wynikających z podstawowej działalności firmy
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź umów cywilnoprawnych, realizacja
obowiązków pracodawcy i zleceniodawcy
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
• uzasadniony interes Spółki wynikający z oferowania usług w ramach oferty handlowej Spółki
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Kodeks pracy
(tekst jedn. Dz.U.2014 r., poz. 1502), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2016 r. poz. 380) w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1,2,3,5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
Przysługujące prawo:
• dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii
• do sprostowania (poprawiania) danych
• do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali
Pana/Pani dane. Przysługuje Panu/ Pani prawo żądania, aby dane zostały usunięte
• ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania
Pańskich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Panem/Panią działań, jeżeli Pańskim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie żąda Pan/Pani ich usunięcia, gdyż są
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych
• do przenoszenia danych – przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, (np. CSV) danych
osobowych dotyczące Pana/Pani, które otrzymaliśmy na podstawie Pańskiej zgody. Przysługuje
Panu/ Pani prawo zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pańskie
dane niezgodnie z prawem, może złożyć Pan/Pani w tej sprawie skargę do organu nadzoru
UODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie
Przed realizacją Pańskich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że zwraca się do nas dokładnie
ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli jesteśmy zobowiązani do właściwej identyfikacji
Pańskiej osoby.
W celu wykonania swoich praw proszę kierować się pod adres e-mail iodo@qsr24h.pl.
Okres przetwarzania danych:
• 10 lat od zakończenia współpracy, w przypadku nawiązania współpracy handlowej ze Spółką
• 3 lata w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji
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Dostęp do Państwa danych będą mieli nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania
codziennych obowiązków oraz podmioty (firmy), z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych
tj. firmy grupy QSR, firmy IT, firmy księgowe, firmy świadczące usługi bhp i ppoż, firmy szkoleniowe,
kancelarie prawne, jak również podmioty do tego uprawnione.
Pana/ Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Nie przekazujemy Pańskich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pańskie dane niezbędne do świadczenia usług i prowadzenia procesu rekrutacji mogą być udostępnione
innym Spółkom z Grupy QSR24h,przez Grupę QSR24h rozumie się spółki:
• QSR Slovakia s.r.o
• QSR Hungaria Kft
Wszystkie informacje o Grupie QSR znajdują się na stronie www.qsr24h.info.

