
 

 

  

    
  

 
 

 
 

 

 
   

  

  
  

 
  

     

     
  

  

 

 

 

 

  
 

 
  

 
  

               

          

 

        
 

              

 

          
            

    
 

  
 

         
   

     

           
          

 

         

 

 
        

        

  

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych przez Invent

Zgodnie  z  art.  12  i  13  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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujemy, że:

1. Współadministratorzy  danych osobowych

Na  Grupę  Invent  składają  się  Współadministratorzy.  Współadministratorami  Twoich  danych
osobowych  są:

1) Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, KRS 0000314408, NIP
1010003124;

2) Invent2GO  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (53-150),  ul.  Gajowicka  195,  KRS
0000928683, NIP 8943175415,

dalej jako  „my”.

Współadministrowanie  oznacza,  że  kilka  podmiotów  z  naszej  grupy  jest  odpowiedzialnych  za
przetwarzanie  Twoich  danych  zgodnie  z  prawem.  Innymi  słowy  wspólnie  ustalamy  cele  i  sposoby
przetwarzania Twoich danych. Zakres  naszej  odpowiedzialności  w zakresie  wypełniania obowiązków
wynikających z  RODO obejmują w szczególności:

1) czynności administracyjne, marketingowe,  biurowe,  zarządzanie infrastrukturą informatyczną
–  Invent Sp. z o.o.;

2) zawarcie  i  wykonanie  umów  oraz  kontakt  ze  zleceniobiorcami,  pracownikami  i
współpracownikami  (alternatywnie)  –  Invent2GO Sp. z o.o. Sp. K.;

3) realizację przysługujących  Tobie  praw  -  każdy z  nas.

Ustanowiliśmy  wspólny  punkt  kontaktowy,  z  którym  możesz  się  skontaktować  w  sprawach  ochrony
swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem  daneosobowe@invent.ag  lub  pisemnie  na  adres  ul.
Gajowicka 195, 53-150  Wrocław.

2. Inspektor Danych Osobowych

Powołaliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych  w  osobie  Damiana  Klimasa,  nadzorującego  prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@invent.ag.

3. Cel przetwarzania danych  osobowych

Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) rekrutacji  na  stanowisko  osoby  uczestniczącej  w  inwentaryzacji  (realizacji  umowy

rekrutacyjnej);
2) świadczenia  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  (szczegóły  w  Polityce  Prywatności

portalu Invent);
3) realizacji umowy o świadczenie  przez Ciebie  usług inwentaryzacyjnych;



4) handlowych oraz marketingowych; 
5) statystycznych. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
• Zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) m.in. w celu przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji 

po zakończeniu współpracy lub wykorzystania wizerunku, a także promocji oraz zgodnie z art. 
9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych innych kategorii 
przedstawionych przez Ciebie poza wymagany przez nas zakres (szczególnie w CV) oraz innych 
celach określonych w treści udzielonych przez Ciebie zgód; 

• Wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie podjęcia działań na Twoje żądanie 
przed zawarciem umowy z Tobą, a także w celu zawarcia i wykonania wspomnianej umowy na 
świadczenie usług inwentaryzacyjnych; 

• Obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na nas. Podstawą prawną będą właściwe przepisy regulujące w szczególności 
obowiązki odprowadzania przez nas składek na Twoje ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek 
na podatek dochodowy; 

• Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizacji naszych 
interesów gospodarczych, w tym w szczególności zatrudnienia, analizy i poprawy jakości oferty 
Twojej usługi opieki, tworzenia statystyk, zabezpieczenia materiału dowodowego w zakresie 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przesyłanie danych osobowych w 
ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, oceny jakości 
naszych oraz Twoich usług czy marketingu bezpośredniego, przekazywanie danych osobowych 
w ramach naszej grupy (grupy przedsiębiorstw). 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 
1) Nasi klienci, czyli osoby, na rzecz których świadczone są przez Ciebie usługi opiekuńcze lub 

osoby finansujące świadczenie usług na rzecz osób do opieki; 
2) Nasi partnerzy, czyli osoby, które wspierają nas w poszukiwaniu naszych klientów oraz osób 

do opieki, koordynują kontakt z klientami oraz osobami do opieki; 
3) Osoby do opieki, czyli osoby, na rzecz których świadczone są przez Ciebie usługi opiekuńcze; 
4) Nasi dostawcy, w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, firmom reklamowym, informatycznym, transportowym i 
szkoleniowym;  

5) ewentualnie inne podmioty z Grupy Invent niewymienione jako my; 
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

6. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy będą przechowywane 
przez okres trwania umowy, której jesteś stroną, a następnie przez okres wskazany przez obowiązujące 
przepisy, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego, a także 
ubezpieczeń społecznych oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. W 



przypadku nie podjęcia współpracy z nami w oparciu o umowę, Twoje dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres procesu rekrutacji, a także przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń w związku z prowadzeniem tego procesu.  

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przechowywane będą do 
czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.  

7. Informacje o przysługujących uprawnieniach 

Posiadasz prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia, że Twoje 

dane osobowe są przetwarzane przez nas, a także uzyskania dostępu do tych danych czy ich 
kopii; 

2) sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO; 
4) ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2 

RODO; 
5) przenoszenia danych, czyli do otrzymania od nas danych osobowych lub upoważnienia nas do 

przesłania ich innemu administratorowi,  
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów (patrz punkt 8). 

W celu realizacji Twoich praw, możesz skontaktować się z nami pisemnie lub mailowo, a także 
telefonicznie. Jeśli masz wątpliwości czy prawo Ci przysługuje nasz Inspektor Ochrony Danych pomoże 
Ci w ustaleniu przysługującego prawa. 

8. Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych 
osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie 
uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) RODO].  

Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo 
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec 
profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich 
danych osobowych w tym celu. Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane 
osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim 
wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody. 

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych 
osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione 
podstawy, abyśmy nadal przetwarzali te dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec 
Twoich interesów, praw i wolności. Prawo do sprzeciwu można wykonać: 

§ pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław 



§ mailowo na adres: daneosobowe@invent.ag 

9. Prawo do cofnięcia zgody 

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO oraz art. 9 l ust. 2 lit. a) RODO), posiadasz także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

10. Prawo do wniesienia skargi 

Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Dobrowolne podanie danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych: 

1) w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, 
a niepodanie takich danych nie powoduje wobec Ciebie jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji. 

2) w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie wykonania umowy jest 
konieczne do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, zawarciem i wykonaniem 
umowy; 

3) w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego - jest 
wymogiem ustawowym. 

12. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie 

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje 
wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające, które 
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


