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Obowiązek informacyjny dla klientów 
 

Administrator danych osobowych: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 

652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej ADO). 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 

b RODO; 

 rezerwacji miejsca na kurs online oraz w celu przygotowania potrzebnych dokumentów, a także 

kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i 

spełnienie oczekiwań Klientów; 

 rejestracji konta w naszym serwisie - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość skorzystania z naszych 

usług. 

 korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO - podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

 prawidłowej obsługi w tym w celu rozwiązywania Państwa spraw drogą elektroniczną poprzez 

media społecznościowe czy kontakt przez czat na stronie lub formularz kontaktowy - podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym 

interesem jest prawidłowe świadczenie usług i udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie; 

 wysyłki newslettera podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO 

gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing swoich produktów i usług; 

 przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to 

dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę; 

 wykonania zawartych umów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b 

RODO; 

 rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej 

Państwa z ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

 wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 



 

 ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych 

roszczeń; 

 kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing swoich produktów i usług; 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  

upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 

reklamowe, prawne. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na 

charakter naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest 

Kanada. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 

2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej 

ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 

dokumentów elektronicznych 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez 

okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 

Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów 
 

Administrator danych osobowych: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 

652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej ADO). 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

 w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy 

Panią/Panem, a ADO  - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, rachunkowego  -  podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 

c RODO; 

 dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

 rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej 

Państwa z ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

 rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków 

wynikających z zawartej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit f RODO; 

 utrzymania kontaktu - jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania 

zawartej umowy. 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  

upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 

reklamowe, prawne. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na 

charakter naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest 

Kanada. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 

2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej 

ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 

dokumentów elektronicznych 



 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana umowy z ADO, a 

także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak 

ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.  

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 

Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obowiązek informacyjny dla zleceniobiorców 
 

Administrator danych osobowych: Administrator danych osobowych: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-

502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej 

ADO). 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

 w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy 

Panią/Panem, a ADO  - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

 udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, rachunkowego  -  podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 

c RODO; 

 dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  

upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 

reklamowe, prawne. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na 

charakter naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest 

Kanada. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 

2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej 

ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 

dokumentów elektronicznych 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana umowy z ADO, a 

także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak 

ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.  



 

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 

Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny do rekrutacji 
 

Administrator danych osobowych: Administrator danych osobowych: Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-

502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej 

ADO). 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit 

a) RODO - zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane 

przez przepisy prawa, jak również art. 6 ust. 1 lit. b)  i c) – w zakresie podania danych 

niezbędnych do zawarcia umowy z kandydatem, oraz danych wymaganych przez przepisy 

prawa pracy, 

 ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych 

roszczeń; 

 w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO.  

 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  

upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 

reklamowe, prawne. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na 

charakter naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest 

Kanada. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 

2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej 

ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 

dokumentów elektronicznych 

Dane będą przechowywane przez prowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez 

okres 12 miesięcy.  



 

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 

Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny Facebook 

 

Profil Well.hr w serwisie Facebook jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil 

udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. 

Na naszej stronie Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy 

i pokazujemy co się u nas dzieje.  

Jesteśmy jako Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 

Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej ADO) administratorem Twoich danych osobowych. 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, dane zamieszczone przez Ciebie na 

Twoim profilu  będę przetwarzane przez ADO  w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za 

pośrednictwem Facebook, 

b) promocji produktów i usług. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 

nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą 

oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług,  a także 

w celu zabezpieczenia ADO przed ewentualnymi zarzutami. 

  

Twoje dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z profilu nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.  

Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na charakter 

naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest Kanada. 

Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. na 

mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych 

osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów 

elektronicznych.  

ADO może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną 

oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej. 

Ponadto będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać 

będzie z przepisów prawa. Twoje dane osobowe zostaną także udostępnione właścicielowi serwisu 

Facebook tj. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.  

  



 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które 

przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania Twoich danych. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę 

do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny LinkedIn 
 

 

Niniejsza klauzula informacyjna  dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Well.hr a nie przez 

portal LinkedIn który jest administratorem serwisu. 

 

Profil Well.hr  w serwisie Linkedin jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil 

udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. Zakres danych 

jest zależny od ustawień na Twoim profilu – może być on prywatny lub publiczny. 

Na naszej stronie Liknedin prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy i 

pokazujemy co się u nas dzieje. 

Jesteśmy jako Well.hr sp. z o. o. ul. Polna 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice,  NIP: 652-174-79-40 

Regon: 387478919, KRS: 0000867398  (dalej ADO) administratorem Twoich danych osobowych. 

 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: office@well.hr. 

Celem przetwarzania przez nas danych jest efektywne prowadzenie naszego profilu oraz kontakt z Tobą. 

  

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim ujawniłeś je na portalu internetowym 

Linkedin.com.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony 

interes administratora danych polega na promowaniu działań firmy, informowaniu o nowościach oraz 

kontakcie z użytkownikami a także na zabezpieczeniu ADO przed ewentualnymi roszczeniami. 

  

ADO może udostępniać Twoje dane osobowych innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną 

oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej. Ponadto ADO  może 

udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów 

prawa. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.  

 

Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jednak z uwagi na charakter 

naszej pracy może się zdarzyć, że zostaną one przekazane do państwa trzeciego jakim jest Kanada. 

Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. na 



 

mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych 

osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów 

elektronicznych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które 

przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania Twoich danych. Podanie danych jest dobrowolne. 

  

Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę 

do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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