KI One S.A.: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KI One S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, Polska, jest zobowiązana do
poszanowania i ochrony Państwa prywatności. Przestrzegamy przepisów rozporządzenia UE
o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) oraz przepisów prawa miejscowego
obowiązujących w poszczególnych krajach, w których prowadzą działalność podmioty
z naszej grupy kapitałowej.
Kontrolujemy zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych dostarczanych nam
w związku z niniejszą stroną internetową. Jeżeli prowadzą Państwo współpracę z innymi
podmiotami z grupy kapitałowej Kulczyk Investments, do której należy KI One S.A., podmiot
będący Państwa partnerem biznesowym będzie odpowiedzialny za Państwa dane osobowe,
i wówczas niniejsze oświadczenie odnosi się do takiego podmiotu.
Jakie dane osobowe zbieramy
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które dotyczą Państwa i na podstawie których
można Państwa zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do innych
informacji, do których mamy dostęp. Zbierane przez nas dane osobowe oraz sposób ich
zbierania są uzależnione od sposobu Państwa interakcji z nami. Kategorie zbieranych przez
nas danych osobowych obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko
Adres email
Numer kontaktowy
Adres zamieszkania
Stanowisko i miejsce pracy
Informacje o biznesowej i technologicznej stronie prowadzonej działalności
Dane dotyczące państwa aktywności na naszej stronie
Informacje dotyczące złożonego podania o pracę

Zbieramy od Państwa bezpośrednio dane osobowe w następujący sposób:
•
•

•
•
•

Jeżeli prowadzimy z Państwem współpracę, zbieramy Państwa dane kontaktowe.
Jeżeli zgłoszą się Państwo do udziału w jednej z naszych imprez, poprosimy Państwa
o przekazanie Państwa danych kontaktowych, danych osoby towarzyszącej oraz innych
odpowiednich informacji, w tym preferencji dietetycznych.
Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, zbieramy informacje dotyczące
Państwa wizyty na stronie oraz aktywności na naszej stronie internetowej.
Jeżeli złożą Państwo u nas podanie o pracę, poprosimy Państwa o przekazanie
informacji związanych z tym podaniem.
Jeżeli odwiedzą Państwo jeden z naszych budynków, możemy zbierać informacje,
które są potrzebne w celu zidentyfikowania Państwa oraz przeprowadzenia
niezbędnych procedur z zakresu kontroli bezpieczeństwa. Możemy również
zarejestrować Państwa wizerunek za pomocą monitoringu wizyjnego (CCTV).

Jeżeli przekażą nam Państwo informacje dotyczące innej osoby, są Państwo zobowiązani do
przestrzegania wszelkich wymogów prawnych związanych z przekazaniem nam takich
informacji oraz, jeśli to konieczne, do udzielenia nam zgody na przekazanie tych informacji
naszym usługodawcom.

W niektórych okolicznościach możemy również otrzymywać informacje od podmiotów
trzecich, w tym:
•
•
•
•
•

od innych podmiotów z grupy kapitałowej Kulczyk Investments
od naszych partnerów biznesowych, gdy przetwarzamy dane osobowe w ich imieniu
od organów regulacyjnych
od innych spółek wykonujących usługi na naszą rzecz
z Google Analytics – internetowego serwisu analitycznego prowadzonego przez
Google, Inc. („Google”), którego serwery znajdują się na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu analizy
sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy automatycznie zbierać,
przechowywać i wykorzystywać dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu oraz interakcji z
naszą stroną internetową. Informacje te są przesyłane do nas z Państwa komputera przy
wykorzystaniu różnorodnych plików cookie. Dalsze informacje na temat wykorzystania przez
nas plików cookie oraz w jaki sposób można je zablokować, znajdują się w linku
https://kione.pl/pliki-cookies.pdf.
Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób uczciwy oraz z prawnie
uzasadnionej przyczyny.
Mamy prawo do wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli posiadamy na to
Państwa zgodę lub jeżeli znajduje zastosowanie inna prawnie uzasadniona przyczyna, np. w
celu wykonywania umowy z Państwem, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa
lub jeżeli wykorzystanie Państwa danych osobowych jest wymagane w naszym słusznym
interesie. Możemy opierać się na naszym uzasadnionym interesie wyłącznie jeżeli jest to
uczciwe i racjonalne.
Przekazywanie Państwa danych osobowych
Traktujemy Państwa dane osobowe z poszanowaniem i nie przekazujemy ich osobom trzecim,
z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej:
•

•

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z grupy Kulczyk
Investments dla celów naszych wewnętrznych procesów biznesowych (np. dla celów
administracyjnych lub rachunkowości) oraz dla innych słusznych celów (np. w celu
prowadzenia z Państwem współpracy). Gdy przekazujemy dane osobowe podmiotom
z grupy Kulczyk Investments poza UE i EOG, posiadamy umowę w sprawie
przekazywania danych wewnątrz grupy kapitałowej, w formie zatwierdzonej przez
Komisję Europejską. W przypadku konieczności przekazania danych przez
jakikolwiek podmiot z grupy Kulczyk Investments poza UE i EOG, spełnimy wszelkie
wymogi dotyczące przekazywania danych, obowiązujące zgodnie z prawem
miejscowym.
Możemy ujawniać dane osobowe dotyczące naszych klientów, ich pracowników i
przedstawicieli, innym konsultantom lub ekspertom powołanym w związku z daną
sprawą.
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•

•
•

Możemy przekazywać dane osobowe naszym dostawcom i usługodawcom, w tym
organizatorom imprez i partnerom oraz osobom wykonującym usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów i zarządzania nimi.
Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazywać dane osobowe organom ścigania oraz
organom regulacyjnym.
Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe w przypadku, gdy wyrazili
Państwo na to zgodę.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza obszar Europy wyłącznie w
następujących okolicznościach:
•

•
•

w przypadku, gdy dane przekazywane są do kraju lub innego terytorium, które zgodnie
z oceną Komisji Europejskiej (lub równoważnego organu w Wielkiej Brytanii)
zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
za Państwa zgodą lub
przy założeniu, że przekazanie danych jest zgodne z RODO oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona Państwa danych osobowych
Chronimy Państwa dane osobowe oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne w celu ochrony tych danych przed nieupoważnionym lub bezprawnym
przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Nie jesteśmy zobowiązani do powołania inspektora ochrony danych i nie podjęliśmy decyzji o
powołaniu takiego inspektora dobrowolnie.
Przechowywanie Państwa danych osobowych
Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w
którym dane te zostały zebrane lub w celu wywiązania się z wymogów prawnych,
regulacyjnych lub sprawozdawczych, bądź w celu wysunięcia roszczeń prawnych lub obrony
przed takimi roszczeniami.
Przysługujące Państwu prawa
W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
•

•

•

mogą Państwo zażądać od nas aktualizacji lub korekty nieprawidłowych danych
osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa.
Prosimy o powiadomienie nas w przypadku zmiany Państwa danych, aby umożliwić
nam zapewnienie dokładności i aktualności tych danych;
mogą Państwo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Państwa danych dla celów
marketingu bezpośredniego; w przypadku cofnięcia Państwa zgody możemy nie być w
stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub świadczyć pewnych usług; oraz
mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas
Państwa danych osobowych na bardziej ogólnych zasadach.

W pewnych okolicznościach może Państwu również przysługiwać prawo do:
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•

•
•
•

otrzymania kopii Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu
wraz z określonymi związanymi z tym informacjami. Prawo to podlega pewnym
wyjątkom; na przykład w przypadku, gdy informacje te mają charakter prawnie
zastrzeżony lub jeżeli przekazanie Państwu tych informacji doprowadziłoby do
ujawnienia danych osobowych dotyczących innej osoby;
żądania od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych;
ograniczenia wykorzystania przez nas informacji dotyczących Państwa, tak aby dalsze
ich wykorzystanie było możliwe wyłącznie z uwzględnieniem tych ograniczeń; oraz
żądania, aby dane osobowe, które Państwo nam przekazali i które są przetwarzane za
pomocą środków zautomatyzowanych, na podstawie zgody Państwa lub w wykonaniu
umowy z Państwem, zostały Państwu przekazane w formacie do odczytu maszynowego,
tak aby mogły zostać przeniesione do zastępczego usługodawcy.

Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, kontaktując się z nami. Będziemy wymagać
przedstawienia satysfakcjonującego dowodu tożsamości w celu zapewnienia poszanowania i
ochrony Państwa praw. Ma to na celu zapewnienie, aby Państwa dane osobowe były ujawniane
wyłącznie Państwu.
Przysługuje Państwu prawo do składania skarg do odpowiedniego organu ochrony danych,
Dane tych organów w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii są następujące:
Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +4822 531 03 00
Faks: +4822 531 03 01
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl
Linki do formularzy skarg są następujące:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprzedaz-i-marketing/chce-sprzedawac-przezinternet/proc_889-naruszenie-danych-osobowych
https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0000_00
Lista organów ochrony danych na terytorium Unii Europejskiej jest dostępna pod
następującym linkiem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
W przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt
pod adresem mailowym gdpr@kulczykinvestments.com lub przesłanie pisemnego wniosku
do naszego biura https://kione.pl/
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