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Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe lub których dane
osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł, w tym naszych kontrahentów, klientów, i ich pracowników
oraz współpracowników, inne podmioty i osoby nawiązujące z nami kontakt w celach biznesowych
informujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa
oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.
Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych,
przedstawiamy obowiązujące w Przedsiębiorstwie Badawczo – Produkcyjnym AVIOMET Sp. z o. o.,
zwanym dalej „AVIOMET” lub „Administrator danych”, zasady ochrony danych osobowych,
ustanowione na gruncie poniższych przepisów prawa:
– Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”,
– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych, jest Przedsiębiorstwo Badawczo – Produkcyjne AVIOMET Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Płk. Kazimierza Leskiego 9, 01-485 Warszawa.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować
się z nami również mailowo pod adresem: office@aviomet.pl lub na fax nr: +48 22 2034381.
CELE PRZETWARZANIA
PRZETWARZANIA

PAŃSTWA

DANYCH

OSOBOWYCH

ORAZ

PODSTAWA

PRAWNA

AVIOMET to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie konstruowania, produkcji, dostaw
i serwisowania wyspecjalizowanych systemów oraz urządzeń przeznaczonych do wykonywania
pomiarów meteorologicznych. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe
w następujących celach:
Cel przetwarzania

Prowadzenie, bez
wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej,
działań promujących
AVIOMET.

Prowadzenie,
z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej,
działań ofertowych na
wniosek podmiotów
i osób zainteresowanych
usługami i wyrobami
AVIOMET.

Podstawa prawna oraz okres
przechowywania danych
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora danych.
Okres przechowywania:
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania
nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo
pozostawać z nami w kontakcie
i otrzymywać informacji o podejmowanych
przez nas działaniach.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. a, gdyż wyraziliście
nam Państwo zgodę na przetwarzanie
swoich danych.
Okres przechowywania:
Działania te ze względu na inne
obowiązujące przepisy, w szczególności
ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę

Prawnie uzasadniony cel, jeśli
występuje

Prowadzenie bezpośrednich działań
promujących AVIOMET.

Prowadzenie, z wykorzystaniem adresów
e-mail i numerów telefonów, działań
ofertowych, na potrzeby podmiotów i osób
zainteresowanych usługami i wyrobami
AVIOMET.
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Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie
umowy z klientem
lub kontrahentem.

Rozpatrywanie skarg
i reklamacji.

Dochodzenie roszczeń
lub obrona przed
roszczeniami prawnymi.

Podstawa prawna oraz okres
przechowywania danych
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
prowadzone są na podstawie posiadanych
zgód. Do czasu wycofania zgody, tj. okazania
nam w dowolny sposób, że nie chcecie
Państwo pozostawać z nami w kontakcie
i otrzymywać informacji o podejmowanych
przez nas działaniach, a po jej wycofaniu,
na potrzeby wykazywania prawidłowości
spełnienia obowiązków prawnych
spoczywających na AVIOMET i związanych
z nimi roszczeniami – do 6 lat od wycofania
przez Państwa zgody.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. b, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wykonania czynności przed zawarciem
umowy, jeśli Państwo tego żądacie,
lub do wykonania zawartej umowy,
której Stroną Państwo jesteście.
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora danych.
Okres przechowywania:
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu
jej obowiązywania do czasu upływu
terminów roszczeń z niej wynikających,
co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. b, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wykonania zawartej umowy, której
Stroną Państwo jesteście.
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora danych.
Okres przechowywania:
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi
lub rozliczeniu reklamacji.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora danych.
Okres przechowywania:
Przez czas trwania postępowań w zakresie
dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich
prawomocnego zakończenia, a w przypadku
postępowań egzekucyjnych do czasu
ostatecznego zaspokojenia dochodzonych
roszczeń.
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Prawnie uzasadniony cel, jeśli
występuje

AVIOMET, w związku z działaniami podjętymi
w celu zawarcia umowy lub jej realizacji,
kontaktuje się w uzasadnionym celu
z pracownikami, współpracownikami
klientów i kontrahentów.

AVIOMET, w związku z rozpatrywaniem
reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym
celu z pracownikami, współpracownikami
klientów.

AVIOMET, w związku z dochodzeniem
roszczeń lub obrony przed roszczeniami
prawnymi, w uzasadnionym celu może
przetwarzać dane pracowników,
współpracowników klientów
lub kontrahentów.
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Cel przetwarzania

Archiwizowanie
dokumentów AVIOMET,
w tym umów
i dokumentów
rozliczeniowych.

Prowadzenie rekrutacji

Zarządzanie zasobami
ludzkimi – pracownikami
i współpracownikami.

Podstawa prawna oraz okres
przechowywania danych

Wydanie 1
Data wydania
24.04.2018 r.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli
występuje

Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych.
Okres przechowywania:
Przez okresy wskazane przepisami prawa,
a jeżeli co do określonych dokumentów
nie są one wskazane, przez czas,
kiedy ich przechowywanie mieści
się w ramach prawnie uzasadnionego celu
Administratora danych, regulowanego
czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. a, gdyż wyraziliście
nam Państwo zgodę na przetwarzanie
swoich danych.
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych.
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych
przez Administratora danych.
Okres przechowywania:
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody
przez kandydata, przez okres do kolejnego
procesu rekrutacji. Jeśli po kolejnym
procesie rekrutacji, nie nastąpi zatrudnienie
kandydata, to dane są usuwane ze zbiorów
AVIOMET.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. a, gdyż wyraziliście
nam Państwo zgodę na przetwarzanie
swoich danych.
RODO art. 6 ust. 1 lit. b, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wykonania czynności przed zawarciem
umowy, jeśli Państwo tego żądacie,
lub do wykonania zawartej umowy,
której Stroną Państwo jesteście.
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych.
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora danych.
RODO art. 9 ust. 2 lit. b, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wypełnienia przez Administratora danych
lub osobę, której dane dotyczą, obowiązków

AVIOMET, bez dodatkowej zgody osoby,
której dane dotyczą może przechowywać
dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali
zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po
zakończeniu procesu rekrutacji, jako
uzasadniony cel Administratora danych
z uwagi na to, że zatrudniony
pracownik/współpracownik może nie
sprawdzić się na stanowisku pracy lub może
zrezygnować z ofert pracy.

Wizerunek pracownika/współpracownika,
Administrator danych może przetwarzać
jedynie na podstawie jego zgody.
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Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres
przechowywania danych
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Prawnie uzasadniony cel, jeśli
występuje

i wykonywania szczególnych praw
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej.

Monitoring na teren
Administratora danych
w celach zapewnienia
bezpieczeństwa
pracowników, ochrony
mienia oraz zachowania
tajemnicy informacji.

Okres przechowywania:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
zobowiązującymi do archiwizowania
dokumentów z zakresu prawa pracy,
tj. akt osobowych – przez okres 50 lat,
a w niektórych przypadkach przez okres 10
lat (10-letni okres przechowywania
dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracownika, będzie stosowany dla
wszystkich pracowników zatrudnionych
po 1 stycznia 2019 r.). W przypadku
pracowników zatrudnionych w okresie
po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem
1 stycznia 2019 r., dokumentacja związana
ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracownika, będą przechowywane przez
okres 50 lat od dnia rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy,
chyba że pracodawca złoży oświadczenie
o zamiarze przekazania za wszystkich
zatrudnionych w tym okresie pracowników
i zleceniobiorców raportów informacyjnych,
a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres
przechowywania wybranych dokumentów
będzie krótszy, Administrator danych będzie
przestrzegał tego krótszego terminu.
W przypadku umów cywilnoprawnych,
umowy te będą przechowywane do czasu
upływu terminów przedawnienia
wynikających z nich roszczeń.
Podstawa prawna:
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych.
RODO art. 6 ust. 1 lit. f, gdyż przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora danych.
Okres przechowywania:
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane
i są przechowywane przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód
w postępowaniu, wówczas do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania
lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli osób przebywających
na terenie Administratora danych jest jego
uzasadnionym celem, a w przypadku
pracowników wynika z przepisu prawa
(art. 22² Kodeksu Pracy).

Jednym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AVIOMET, jest nawiązanie
lub zachowanie z Państwem relacji biznesowych w zakresie oferowanych przez nas wyrobów lub usług.
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W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych, w sprawach
związanych z przetwarzaniem tych danych przez AVIOMET, możecie Państwo skontaktować się z nami
osobiście lub pisemnie na podany powyżej adres AVIOMET lub adres e-mail, lub fax.
INFORMACJA O ODBIORCACH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z realizacją w/w celów przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli będzie to konieczne,
AVIOMET przekaże Państwa dane osobowe do przetwarzania poniższym kategoriom odbiorców:
1. Osobom
upoważnionym
przez
Administratora
danych,
naszym
pracownikom
i współpracownikom, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe, przetwarzają Państwa dane.
2. Podmiotom i ich pracownikom oraz osobom wspierającym nas w prowadzonej działalności
na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych,
podmiotom zajmującym się obsługą niszczenia naszych dokumentów, obsługą naszych systemów
teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.
3. Podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi
kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, szkoleniowe, medyczne, bezpieczeństwa
pożarowego, transportowe.
4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do Państwa
danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, służbom porządkowym,
służbom specjalnym, ale tylko wówczas, gdy w/w organy lub podmioty wystąpią z żądaniem
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH PAŃSTWA DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA
DANYCH
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez AVIOMET przysługuje prawo do:
1. Dostępu do swoich danych osobowych.
2. Sprostowania swoich danych osobowych.
3. Żądania usunięcia swoich danych osobowych.
4. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez AVIOMET narusza przepisy RODO.
7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli taką zgodę
wcześniej Państwo wyrazili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie,
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa
zgody, przed jej cofnięciem.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, znajdziecie Państwo w art. 12-23 RODO.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw powinniście Państwo skontaktować
się z Administratorem danych osobiście lub pisemnie w dowolny sposób wskazany w niniejszej
polityce.
Państwa prawa będą mogły zostać spełnione przez Administratora danych, ale wyłącznie
w granicach wynikającym z przepisów prawa oraz z wyjątkiem sytuacji uniemożliwiających
ich realizację, wskazanych w niniejszej polityce.
CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ AVIOMET SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności
oraz wywiązania się przez AVIOMET z przepisów prawa. Oznacza to, że chcąc być klientem,
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kontrahentem, współpracownikiem lub pracownikiem AVIOMET, musicie Państwo podać swoje dane
osobowe. W pozostałym zakresie, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, podanie
przez Państwa danych jest dobrowolne.
SKĄD POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE?
Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, który
Państwo reprezentujecie, lub z innego źródła, o czym Państwa poinformujemy z chwilą rozpoczęcia
procedury przetwarzania danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃST TRZECICH.
W przypadku, kiedy będzie to konieczne Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do „państw trzecich”.
W takich przypadku gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych na poziomie
nie niższym, niż stosowany przez AVIOMET.
ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać
jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby
to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.
/-/ Administrator Danych
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