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INFORMACJE DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW PHINANCE S.A.

Czym jest RODO?
Jest to powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Od 25 maja 2018r. przepisy RODO będą obowiązywać w Polsce.

Niniejszy dokument zawiera informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
Zgodnie z RODO Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul Ratajczaka 19 (61-814) Poznań jest
administratorem Twoich danych osobowych co oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z
umową oraz obowiązującymi przepisami.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych może się z nami kontaktować
•

dzwoniąc na nr telefonu tel. 0 616 639 939,

•

pisząc na adres e-mail: hd@phinance.pl.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Tobie
na mocy RODO możesz kontaktować się z wyznaczonym w Phinance S.A. Inspektora]e Ochrony Danych pisząc na adres email
iod@phinance.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:
•

w celu wykonywania zawartej z Tobą cywilno-prawnej umowy o współpracy (na podstawie art. art. 6 ust 1 pkt b) RODO –
na podstawie umowy, której jesteś stroną), przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu przez okres po którym
przedawniają się roszczenia z umowy

•

w celu budowania, kształtowania, rozwijania oraz zarządzania strukturą sprzedażową Phinance, w ramach której
wykonujesz zawartą z nami cywilno-prawną umowę o współpracy (na podstawie art. art. 6 ust 1 pkt a) RODO – na
podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu przez okres po którym
przedawniają się roszczenia z umowy

•

w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach
postępowań reklamacyjnych, sądowych i administracyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ramach
naszego prawnie uzasadnionego interesu), przez czas trwania umów zawartej między nami umowy oraz po jej
zakończeniu przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

•

w celu archiwalnych dotyczących rozliczeń należnego Tobie z tytułu zawartej umowy o współpracy wynagrodzenia oraz
wynikających z przepisów prawa rozliczeń podatkowych (na podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - ponieważ jest to
niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego), przez okres trwania umowy oraz przez 50 lat po jej
zakończeniu (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)

•

w celu zgłoszenia, aktualizacji oraz usunięcia Twoich danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczania składek
na ubezpieczenia społeczne (na podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - ponieważ jest to niezbędne do wykonania ciążącego
na nas obowiązku prawnego), przez okres trwania umowy oraz przez 50 lat po jej zakończeniu (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy o współpracy ponieważ brak ich podania
uniemożliwi nam zawarcie z Tobą ww. umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
pracowników obowiązków służbowych, współpracownikom znajdującym się w strukturze sprzedażowej Phinance, w ramach której
wykonujesz zawartą z nami cywilno-prawną umowę o współpracy na pozycjach kierownika struktury lub wyżej oraz koordynatorom
produktowym Phinance, w zakresie niezbędnym do zarządzania strukturą sprzedażową Phinance oraz budowania i rozwijania
Twoich kompetencji niezbędnych do wykonywania zawartej umowy o współpracy, a także osobom zatrudnionym przez podmioty
świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami
umowy.
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Czy Twoje dane transferowane są poza granicę Polski?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:
a)

dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich
przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

b)

sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c)

do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym – prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych
osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

d)

ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu
ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

e)

przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu
W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych - w tym profilowania - jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy,
iż istnieją:
a)

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności, lub

b)

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wycofanie zgody
Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną
zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Skarga
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatycznie podejmowanie decyzji i profilowanie
Wykonując umowę o współpracy podejmujemy decyzje dotyczące wysokości należnego Tobie wynagrodzenia na podstawie
profilowania dotyczących Ciebie danych osobowych. Decyzje podejmujemy na podstawie informacji o Twoim aktualnym poziomie
wynagrodzenia oraz liczbie i wartości umów finansowych, w zawarciu których uczestniczyłeś w naszym imieniu. System służący do
przetwarzania danych osobowych automatycznie przetwarza te dane i informuje nas gdy przekroczyłeś progi efektywności realizacji
umowy o współpracy uprawniające do uzyskania wyższej stawki prowizyjnego wynagrodzenia albo gdy Twoja efektywność spadła
poniżej progu określonego do utrzymania wcześniej przyznanej stawki prowizyjnej. Twoich danych nie wykorzystujemy do
automatycznego podejmowania decyzji.

____________________________
data i podpis Współpracownika
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