Witaj, nazywamy się: ABS Polska Sp. z o.o. ul. Szafirowa 22a, 82-300 Gronowo Górne, NIP:
5251003719. tel: (55) 267 07 73. jesteśmy jednostką stowarzyszoną należącą do GENUS PLC Genus, Matrix
House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ Email: dataprivacy@genusplc.com W rozumieniu przepisów
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) - RODO, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach związanych z
ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem: poczta@mkoralewski.pl
Ta polityka określa, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe, jeśli jesteś użytkownikiem naszej
strony internetowej lub ją odwiedzasz.
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POLITYKA PRYWATNOŚCI GENUS PLC DOTYCZĄCA PODMIOTÓW
ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE EUROPY
WPROWADZENIE


W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, co robimy z Państwa danymi osobowymi.
Opisano, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane
osobowe oraz w jaki sposób wywiązujemy się w ten sposób z obowiązków prawnych
wobec Państwa. Państwa prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się do
poszanowania Państwa prawa do prywatności danych.



Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych Klientów, Dystrybutorów,
Dostawców, Osób ubiegających się o pracę, Użytkowników witryny internetowej oraz
innych osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane, takich jak osoby do kontaktu
w nagłych przypadkach oraz osoby pozostające na utrzymaniu naszych Pracowników.
Ważne – Pracownicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności Genus dotyczącą
pracowników, która jest dostępna w systemie Helix, sieci Intranet firmy Genus.



Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych
przez Genus plc lub Jednostkę stowarzyszoną („Genus” lub „nas”). Na potrzeby
obowiązujących przepisów o ochronie danych (w tym między innymi ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych [rozporządzenie (UE) 2016/679] „RODO”), nazwę spółki
odpowiedzialnej za Państwa dane osobowe można znaleźć tutaj. Należy mieć na uwadze,
że odniesienia do „Genus” należy rozumieć odpowiednio jako odniesienia do „PIC” albo
„ABS” w zależności od jednostki stowarzyszonej Genus, z którą mają Państwo do
czynienia.



Co ważne, możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcą
Państwo być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania naszej strony, na której będziemy
zamieszczać informacje o wszelkich zmianach.



Jeżeli są Państwo niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności,
mogą przysługiwać Państwu w związku z tym określone prawa. Zostały one opisane
w odpowiednich miejscach.



Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie we właściwych krajach w naszej sieci
w Europie. Różne kraje mogą mieć nieco inne podejście do prywatności danych, dlatego
niektóre części niniejszej Polityki prywatności mogą odnosić się do konkretnych krajów.
Warunki dla konkretnych krajów w Państwa systemie prawnym można znaleźć tutaj. Dzięki
temu możemy zagwarantować, że stosujemy wszystkie obowiązujące zabezpieczenia
dotyczące prywatności danych.

PODSUMOWANIE
Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?


DANE KLIENTÓW: W przypadku Klientów konieczne jest gromadzenie i wykorzystywanie
informacji na Państwa temat w trakcie świadczenia Państwu usług.



Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy w ten
sposób, proszę kliknąć tutaj.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.
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DANE DYSTRYBUTORÓW: Potrzebujemy niewielkiej liczby informacji od naszych
Dystrybutorów, aby zapewnić płynną współpracę. Potrzebujemy danych kontaktowych
określonych osób w Państwa organizacji, aby móc się z Państwem kontaktować.
Potrzebujemy także innych informacji, takich jak Państwa dane bankowe, w celu
dokonywania płatności za świadczone przez Państwa usługi.



Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Państwa
temat, proszę kliknąć tutaj.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW: Potrzebujemy niewielkiej liczby informacji od naszych Dostawców,
aby zapewnić płynną współpracę. Potrzebujemy danych kontaktowych określonych osób
w Państwa organizacji, aby móc się z Państwem kontaktować. Potrzebujemy także innych
informacji, takich jak Państwa dane bankowe, w celu dokonywania płatności za
świadczone przez Państwa usługi.



Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Państwa
temat, proszę kliknąć tutaj.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ: W zależności od okoliczności i obowiązujących
miejscowych wymogów i przepisów prawa możemy gromadzić dane osobowe na Państwa
temat w celu prowadzenia rekrutacji.



Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Państwa
temat, proszę kliknąć tutaj.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI
I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH: Potrzebujemy wyłącznie
bardzo podstawowych danych kontaktowych, aby móc się z Państwem kontaktować
w związku z referencjami lub jeżeli zostaną Państwo wymienieni jako osoba do kontaktu
w nagłym przypadku przez jednego z członków naszego Personelu.



Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Państwa
temat, proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Od Użytkowników witryny internetowej
gromadzimy ograniczoną liczbę danych, które wykorzystujemy do usprawnienia działania
naszej witryny internetowej oraz zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje
to informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny internetowej i jak
często uzyskują Państwo do niej dostęp oraz o okresach, w jakich nasza witryna jest
najczęściej odwiedzana.



Aby uzyskać więcej informacji na ten temat danych, które gromadzimy na Państwa temat
podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej, proszę kliknąć tutaj.
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Część danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat jest niezbędna, abyśmy mogli
wypełniać nasze obowiązki umowne względem Państwa i innych osób. Inne mogą być potrzebne
do zapewnienia płynnej współpracy.
W zależności od rodzaju danych osobowych oraz powodów ich przetwarzania, jeżeli nie przekażą
nam Państwo takich danych, możemy nie być w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań
umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować relacji z Państwem.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych, na których opieramy się, aby
móc wykorzystywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, proszę kliknąć tutaj.
W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?


DANE KLIENTÓW: Istnieją trzy podstawowe sposoby gromadzenia przez nas Państwa
danych osobowych:

1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotów zewnętrznych; oraz
3. z innych ograniczonych źródeł.


Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki gromadzimy Państwa
dane osobowe, proszę kliknąć tutaj.



Możemy gromadzić pewne dane również w sposób automatyczny lub otrzymując je od
Państwa w zakresie, w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej,
czytają lub otwierają wiadomości e-mail od nas. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW: Istnieją trzy podstawowe sposoby gromadzenia przez nas
Państwa danych osobowych:

1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotów zewnętrznych; oraz
3. z innych ograniczonych źródeł.


Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki gromadzimy Państwa
dane osobowe, proszę kliknąć tutaj.



Możemy gromadzić pewne dane również w sposób automatyczny lub otrzymując je od
Państwa w zakresie, w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej,
czytają lub otwierają wiadomości e-mail od nas. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW: Gromadzimy Państwa dane osobowe w trakcie naszej współpracy.



Możemy gromadzić pewne dane również w sposób automatyczny lub otrzymując je od
Państwa w zakresie, w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej,
czytają lub otwierają wiadomości e-mail od nas. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
kliknąć tutaj.



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ: Istnieją trzy podstawowe sposoby gromadzenia
przez nas Państwa danych osobowych:

1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotów zewnętrznych; oraz
3. z innych ograniczonych źródeł.
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Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki gromadzimy Państwa
dane osobowe, proszę kliknąć tutaj.



Możemy gromadzić pewne dane również w sposób automatyczny lub otrzymując je od
Państwa w zakresie, w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej,
czytają lub otwierają wiadomości e-mail od nas. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
kliknąć tutaj.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE
JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH
PRZYPADKACH: Gromadzimy Państwa dane kontaktowe wyłącznie w sytuacji, gdy
członek naszego Personelu poda je jako dane osoby do kontaktu w nagłych przypadkach
lub gdy Osoba ubiegająca się o pracę poda nam je jako dane osoby udzielającej referencji.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Gromadzimy Państwa dane automatycznie
przy pomocy plików cookie, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową zgodnie
z ustawieniami plików cookie w Państwa przeglądarce. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć
się więcej na temat plików cookie, w tym w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakich
wyborów mogą Państwo dokonać, proszę kliknąć tutaj.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


DANE KLIENTÓW: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zagwarantowania
prawidłowej realizacji postanowień umownych pomiędzy nami oraz zapewnienia płynnej
współpracy.



Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
osobowe, proszę kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW: Główne powody wykorzystywania Państwa danych
osobowych to zagwarantowanie prawidłowej realizacji postanowień umownych pomiędzy
nami, zapewnienie płynnej współpracy oraz spełnienie wymogów prawnych.



Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
osobowe, proszę kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW: Główne powody wykorzystywania Państwa danych osobowych to
zagwarantowanie prawidłowej realizacji postanowień umownych pomiędzy nami,
zapewnienie płynnej współpracy oraz spełnienie wymogów prawnych.



Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
osobowe, proszę kliknąć tutaj.



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ: Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby
zagwarantować odpowiedni przebieg procesu rekrutacji, monitorować równość szans oraz
spełniać wymogi prawne.



Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
osobowe, proszę kliknąć tutaj.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI
I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH: Możemy również
wykorzystywać dane osobowe osób udzielających referencji, aby kontaktować się z nimi
w związku z podaniami Osób ubiegających się o pracę. Wykorzystujemy dane osobowe
osób do kontaktu w nagłych przypadkach podanych przez Osoby ubiegające się o pracę
lub członków Personelu w razie wypadku lub sytuacji nagłej dotyczącej danej Osoby
ubiegającej się o pracę lub danego członka Personelu.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane
osobowe, proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Wykorzystujemy Państwa dane, aby
usprawnić działanie naszej witryny internetowej.



Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym tego w jaki
sposób je wykorzystujemy oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonać, proszę kliknąć
tutaj.



Prosimy pamiętać, że wiadomości otrzymywanie od członków Personelu lub do nich
wysyłane, w tym wiadomości e-mail, mogą być weryfikowane w ramach prowadzenia
wewnętrznych lub zewnętrznych czynności wyjaśniających lub postępowania sądowego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?


DANE KLIENTÓW: Możemy udostępniać Państwa dane każdej ze spółek w naszej grupie
oraz powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy.



Aby zapoznać się z listą podmiotów, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe,
proszę kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW: O ile nie określą Państwo inaczej, możemy udostępniać
Państwa dane każdej ze spółek w naszej grupie oraz powiązanym podmiotom
zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy oraz organizacje, na rzecz których świadczymy
usługi.



Aby zapoznać się z listą podmiotów, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe,
proszę kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW: O ile nie określą Państwo inaczej, możemy udostępniać Państwa
dane każdej ze spółek w naszej grupie oraz powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim
jak nasi usługodawcy oraz organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.



Aby zapoznać się z listą podmiotów, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe,
proszę kliknąć tutaj.



OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ: O ile nie określą Państwo inaczej, możemy
udostępniać Państwa dane każdej ze spółek w naszej grupie oraz powiązanym podmiotom
zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy oraz organizacje, na rzecz których świadczymy
usługi.



Aby zapoznać się z listą podmiotów, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe,
proszę kliknąć tutaj.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI
I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH: O ile nie określą Państwo
inaczej, możemy udostępniać Państwa dane każdej ze spółek w naszej grupie oraz
powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy oraz organizacje, na
rzecz których świadczymy usługi.



Aby zapoznać się z listą podmiotów, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe,
proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: O ile nie określą Państwo inaczej, możemy
udostępniać Państwa dane podmiotom świadczącym internetowe usługi analityczne,
platformy automatyzacji marketingu i usługi w mediach społecznościowych w celu
zagwarantowania, że wszelkie otrzymywanie przez Państwa reklamy są ukierunkowane.
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W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?


Dokładamy starań, aby chronić Państwa dane. W związku z tym wdrażamy odpowiednie
środki, których celem jest zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych
osobowych oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.



Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur, które wdrażamy, proszę kliknąć tutaj.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?


Zazwyczaj będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie naszej interakcji, a następnie
przechowywać je przez odpowiedni czas po ustaniu naszych kontaktów, w zależności od
miejscowych wymogów prawa oraz naszych prawnie uzasadnionych potrzeb związanych
z prowadzeniem działalności i zarządzaniem ryzykiem. Po upłynięciu tego czasu Państwa
dane osobowe będą podlegać Usunięciu z naszych systemów, o ile w dobrej wierze nie
uznamy, że przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich przechowywania (na
przykład w związku z naszymi zobowiązaniami wobec organów podatkowych lub
związanych z przewidywanym sporem sądowym).



Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki przechowywania danych
osobowych, proszę kliknąć tutaj.

W jaki sposób mogą Państwo uzyskiwać dostęp do danych osobowych, które nam Państwo
udostępnili, poprawiać je lub wycofywać?


Nawet jeżeli udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe, nadal mają Państwo
w stosunku do nich różne prawa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy
o kontakt. Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na Państwa wniosek bez zbędnej zwłoki
oraz w każdym przypadku zgodnie z wymogami wszelkich obowiązujących przepisów.
Prosimy pamiętać, że możemy przechowywać wiadomości od Państwa w celu
rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez Państwa problemów.



Prawo do sprzeciwu: W przypadku, gdy uznamy wykorzystywanie Państwa danych
konieczne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, mają Państwo prawo
wyrazić sprzeciw. Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu 30 dni (okres ten może
w niektórych przypadkach zostać wydłużony). Odmówimy realizacji wniosku wyłącznie
w przypadku zaistnienia pewnych ograniczonych okoliczności.



Prawo do wycofania zgody: W przypadkach, w których uzyskaliśmy Państwa zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby określonych działań (przykładowo
w celu profilowania Państwa dopasowania do danego stanowiska) lub zgodę na działania
marketingowe, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.



Wniosek o uzyskanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą: Mają Państwo prawo
w dowolnym momencie poprosić o potwierdzenie, jakie informacje na Państwa temat
przechowujemy, ich zmodyfikowanie, zaktualizowanie lub Usunięcie. Możemy zrealizować
Państwa wniosek lub wykonać dodatkowo jedną z poniższych czynności:



o

poprosić Państwa o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub uszczegółowienie
Państwa wniosku; oraz

o

jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, odrzucić wniosek, udzielając odpowiedniego
wyjaśnienia.

Prawo do usunięcia danych: W pewnych sytuacjach (przykładowo, jeżeli przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbyło się niezgodnie z prawem) mają Państwo prawo
zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu
30 dni (okres ten może w niektórych przypadkach zostać wydłużony) i odrzucimy wniosek
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wyłącznie w przypadku zaistnienia pewnych ograniczonych okoliczności. Jeżeli
zdecydujemy się zrealizować Państwa wniosek, dokonamy Usunięcia Państwa danych
zakładając, że wolą Państwo, abyśmy zachowali Państwa imię i nazwisko w naszym
rejestrze osób, które nie wyrażają zgody na kontakt. Pozwoli to ograniczyć szanse, że
skontaktujemy się z Państwem w przyszłości, jeżeli Państwa dane zostaną zgromadzone
w niezwiązanych okolicznościach. Jeżeli wolą Państwo, abyśmy nie podejmowali takich
działań, mogą to Państwo zgłosić.


Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych
od nas do innego administratora danych. Ułatwimy to Państwu, bezpośrednio przekazując
dane w Państwa imieniu lub zapewniając Państwu ich kopię w powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Mają Państwo również prawo do
wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego.



Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat swoich praw w zakresie danych
osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, proszę kliknąć tutaj.

W jaki sposób gromadzimy i przekazujemy Państwa dane w innych krajach?


Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które podejmujemy w przypadku
przekazywania i gromadzenia Państwa danych w innych krajach, proszę kliknąć tutaj.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych w witrynie
internetowej?


Genus kontroluje przetwarzanie danych osobowych w swoich witrynach internetowych.



W razie dalszych pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę kliknąć tutaj.

Czym są pliki cookie i jak je wykorzystujemy?


„Plik cookie” to bardzo mały fragment danych, który jest przechowywany na dysku twardym
Państwa komputera. Pliki cookie są wykorzystywane przez prawie wszystkie witryny i nie
są szkodliwe dla Państwa systemu. Wykorzystujemy je do śledzenia Państwa aktywności
w celu maksymalnego usprawnienia działania naszej witryny internetowej. Możemy
wykorzystywać informacje z plików cookie, aby zagwarantować, że podczas następnej
wizyty przedstawimy Państwu możliwości dopasowane do Państwa preferencji. Możemy
również używać plików cookie do analizy ruchu i w celach reklamowych.



Rodzaje akceptowanych plików cookie można zazwyczaj sprawdzić i zmienić
w ustawieniach przeglądarki. [Informacje na ten temat udostępniamy również na stronie
Preferencji marketingowych w witrynie internetowej Genus.]



Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym w jaki sposób je
wykorzystujemy oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonać, proszę kliknąć tutaj.

Jak odrzucić pliki cookie


Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, które nie są bezwzględnie niezbędne
do uruchomienia podstawowych funkcji naszej witryny, mogą Państwo z nich
zrezygnować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.



Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale jeżeli nie chcą Państwo,
abyśmy gromadzili dane w ten sposób, mogą Państwo zaakceptować wszystkie lub część
plików cookie lub odrzucić je w ustawieniach prywatności przeglądarki. Odrzucenie
wszystkich plików cookie może oznaczać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze
wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Każda przeglądarka jest inna; aby
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dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, należy wejść do menu
„Pomoc” przeglądarki.


Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, w tym jak je wyłączać, można znaleźć
pod adresem: aboutcookies.org. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, jak
usunąć pliki cookie z komputera.
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PEŁNA WERSJA
JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZIMY?
Informacje przedstawione poniżej stanowią dodatek do wszelkich danych osobowych, które mamy
prawny obowiązek przetwarzać w danej sytuacji.


DANE KLIENTÓW: Możemy gromadzić dane osób fizycznych w Państwa organizacji
(takie jak tytuł, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca prowadzenia
działalności, numery telefonów, stanowisko, adres e-mail, dane bankowe i wielkość
gospodarstwa) w celu zagwarantowania, że nasza współpraca przebiega płynnie
i wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Przechowujemy również
informacje na temat Państwa działań on-line dotyczących materiałów opublikowanych
przez Genus, które wykorzystujemy w celu zagwarantowania, iż przedstawiane Państwu
informacje marketingowe są odpowiednie, terminowe i zgodne z Państwa preferencjami
marketingowymi. Możemy również przechowywać dodatkowe informacje, które przekazał
nam ktoś z Państwa organizacji lub które Państwo przekazali Pracownikowi Genus.
Poinformujemy Państwa, jeżeli z dowolnego powodu będziemy potrzebować jakichkolwiek
dodatkowych danych osobowych.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW: Możemy gromadzić dane osób fizycznych w Państwa
organizacji (takie jak imię i nazwisko, numery telefonów, stanowisko, adres e-mail i adres
pocztowy) w celu zagwarantowania, że nasza współpraca przebiega płynnie.
Przechowujemy również informacje na temat Państwa działań on-line dotyczących
materiałów opublikowanych przez Genus, które wykorzystujemy w celu zagwarantowania,
iż przedstawiane Państwu informacje marketingowe są odpowiednie, terminowe i zgodne
z Państwa preferencjami marketingowymi. Możemy również przechowywać dodatkowe
informacje, które przekazał nam ktoś z Państwa organizacji lub które Państwo przekazali
Pracownikowi Genus. Poinformujemy Państwa, jeżeli z dowolnego powodu będziemy
potrzebować jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW: Będziemy gromadzić Państwa dane kontaktowe lub dane
kontaktowe osób fizycznych w Państwa organizacji (takie jak imię i nazwisko, numery
telefonów, stanowisko, adres e-mail, adres pocztowy czy lokalizacje właściwych członków
personelu, którzy kontaktują się z nami w imieniu Państwa organizacji) w celu
zagwarantowania, że nasza współpraca przebiega płynnie. Możemy również gromadzić
dane bankowe w celu dokonywania płatności na Państwa rzecz. Możemy także
przechowywać dodatkowe informacje, które przekazał nam ktoś z Państwa organizacji.
W pewnych okolicznościach, takich jak kontakty z naszymi zespołami ds. finansów
i rachunkowości, Państwa rozmowy z nimi mogą być rejestrowane, w zależności od
obowiązujących miejscowych przepisów prawa i wymogów.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.
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DANE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ: W zależności od stosownych okoliczności
i obowiązujących miejscowych wymogów i przepisów prawa możemy gromadzić niektóre
lub wszystkie dane wymienione poniżej w celu prowadzenia rekrutacji. W niektórych
systemach prawnych nie wolno nam przetwarzać niektórych danych wymienionych
poniżej. W takich przypadkach nie będziemy przetwarzać takich danych w tych systemach
prawnych:
o

imię i nazwisko;

o

wiek/data urodzenia;

o

krajowy numer identyfikacyjny;

o

płeć;

o

stan cywilny;

o

dane kontaktowe;

o

informacje dotyczące wykształcenia;

o

historia zatrudnienia;

o

osoby do kontaktu w nagłych przypadkach oraz dane osób pozostających na
utrzymaniu;

o

dane osób udzielających referencji;

o

status imigracyjny (konieczność uzyskania pozwolenia na pracę);

o

narodowość/obywatelstwo/miejsce urodzenia;

o

kopia prawa jazdy lub paszportu/dokumentu tożsamości;

o

informacje finansowe (w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli
finansowej);

o

numer ubezpieczenia społecznego (lub równoważny w Państwa kraju) oraz
wszelkie inne informacje podatkowe;

o

informacje dotyczące różnorodności, w tym pochodzenie rasowe lub etniczne,
przekonania religijne lub podobne, zdrowie psychiczne lub fizyczne, w tym
informacje o niepełnosprawności;

o

informacje dotyczące wyroków skazujących, gdy jest to wymagane w przypadku
stanowiska, o które Państwo się ubiegają;

o

informacje na temat Państwa obecnego wynagrodzenia, emerytury oraz
świadczeń;

o

dodatkowe informacje, które zdecydują się Państwo nam udostępnić;

o

dodatkowe informacje, które osoby udzielające Państwu referencji zdecydują się
nam udostępnić na Państwa temat;

o

adres IP; oraz

o

zapis z kamer telewizji przemysłowej, jeżeli znajdą się Państwo na terenie
placówki Genus, które jest wyposażona w kamery telewizji przemysłowej.



Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy
gromadzić, nie jest wyczerpująca.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.
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OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI
I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH: W celu pozyskania referencji
potrzebujemy danych kontaktowych osoby udzielającej referencji (takich jak imię
i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Potrzebujemy tych danych również wtedy, gdy
Osoba ubiegająca się o pracę lub Pracownik wymieni Państwa jako osobę do kontaktu
w nagłych sytuacjach w celu kontaktu z Państwem w razie wypadku lub nagłej sytuacji.



Będziemy gromadzić dane obejmujące Państwa datę urodzenia, adres pocztowy oraz
potencjalnie pewne dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli Pracownik wymienił Państwa jako
osoby pozostające na jego utrzymaniu na potrzeby świadczeń związanych z zatrudnieniem
lub korzysta z pewnych praw pracowniczych. Możemy również otrzymać informacje
o Państwa orientacji seksualnej, jeżeli Pracownik wymieni Państwa jako swojego małżonka
lub partnera, podając osoby pozostające na jego utrzymaniu lub bliskich członków rodziny.



Będziemy gromadzić pewne dane na Państwa temat również w zakresie, w jakim uzyskują
Państwo dostęp do naszej witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: gromadzimy ograniczoną liczbę danych od
Użytkowników witryny internetowej, które wykorzystujemy do usprawnienia działania
naszej witryny oraz zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to
informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, jak
często uzyskują Państwo do niej dostęp, o rodzaju przeglądarki, lokalizacji, z której
przeglądają Państwo witrynę, języka, w którym ją Państwo przeglądają oraz okresów,
w jakich nasza witryna jest najczęściej odwiedzana. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami
za pośrednictwem witryny internetowej, będziemy gromadzić wszelkie dane, które nam
Państwo udostępnią, na przykład Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.



Aby uzyskać więcej informacji na ten temat danych, które gromadzimy na Państwa temat
podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej, proszę kliknąć tutaj.

****************************
W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?


DANE KLIENTÓW Gromadzimy dane osobowe Klientów na trzy sposoby:

1. dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa;
2. dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł; oraz
3. dane osobowe, które gromadzimy w sposób automatyczny.
Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa


Pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa na trzy sposoby:
o

podczas Państwa bezpośredniej rozmowy z naszym Pracownikiem;

o

gdy Państwo kontaktują się z nami jako pierwsi, zazwyczaj telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej; lub

o

gdy my kontaktujemy się z Państwem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł


W stosownych przypadkach oraz zgodnie z przepisami i wymogami prawa miejscowego
możemy otrzymywać informacje na temat Państwa z innych źródeł, w tym:
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o

z badań rynku przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne oraz analiz mediów
online i offline (które możemy przeprowadzać samodzielnie albo zlecać je innym
organizacjom);

o

od innego Klienta (przykładowo, gdy taki Klient nabywa albo pozyskuje licencję
bądź zamierza nabyć albo pozyskać licencję na nasze towary, usługi, Materiały
genetyczne albo Produkty genetyczne w Państwa imieniu lub łącznie w imieniu
grupy, do której Państwo należą);

o

od Dystrybutora (przykładowo, w przypadku nabycia przez Państwa Materiałów
genetycznych lub Produktów genetycznych od Dystrybutora); oraz

o

od innych ograniczonych podmiotów zewnętrznych (takich jak Dostawca
świadczący usługi transportowe).

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie


Możemy także gromadzić Państwa dane automatycznie albo mogą je nam Państwo
udostępniać, w zakresie w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej
bądź czytają albo otwierają wiadomości e-mail otrzymane od nas, w stosownych
przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa miejscowego. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW Gromadzimy dane osobowe Dystrybutorów na trzy sposoby:

1. dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa;
2. dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł; oraz
3. dane osobowe, które gromadzimy w sposób automatyczny.
Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa


Pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa na dwa sposoby:
o

gdy Państwo kontaktują się z nami jako pierwsi, zazwyczaj telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej; lub

o

gdy my kontaktujemy się z Państwem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł


W stosownych przypadkach oraz zgodnie z przepisami i wymogami prawa miejscowego
możemy otrzymywać informacje na temat Państwa z innych źródeł, w tym:
o

z badań rynku przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne oraz analiz mediów
online i offline (które możemy przeprowadzać samodzielnie albo zlecać je innym
organizacjom) oraz

o

od innych ograniczonych podmiotów zewnętrznych (takich jak Dostawca
świadczący usługi administracyjne albo transportowe).

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie


Możemy także gromadzić Państwa dane automatycznie albo mogą je nam Państwo
udostępniać, w zakresie w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej
bądź czytają albo otwierają wiadomości e-mail otrzymane od nas, w stosownych
przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa miejscowego. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.



DANE DOSTAWCÓW Gromadzimy dane osobowe Dostawców na trzy sposoby:

1. dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa;
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2. dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł; oraz
3. dane osobowe, które gromadzimy w sposób automatyczny.
Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa


Pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa na dwa sposoby:
o

gdy Państwo kontaktują się z nami jako pierwsi, zazwyczaj telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej; lub

o

gdy my kontaktujemy się z Państwem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł


W stosownych przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa
miejscowego możemy wyszukiwać informacje na temat Państwa lub Państwa organizacji
w innych źródłach w ramach procesu due diligence albo innych badań rynku, w tym:
o

z badań rynku przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne oraz analiz mediów
online i offline (które możemy przeprowadzać samodzielnie albo zlecać je innym
organizacjom) oraz

o

z innych ograniczonych źródeł i od podmiotów zewnętrznych.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie


Możemy także gromadzić Państwa dane automatycznie albo mogą je nam Państwo
udostępniać, w zakresie w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej
bądź czytają albo otwierają wiadomości e-mail otrzymane od nas, w stosownych
przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa miejscowego. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.



DANE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ: Gromadzimy dane osobowe na trzy
główne sposoby:

1. dane osobowe, które nam Państwo udostępniają;
2. dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł; oraz
3. dane osobowe, które gromadzimy w sposób automatyczny.
Dane osobowe, które nam Państwo udostępniają


Genus musi posiadać określone informacje na Państwa temat w celu prowadzenia
rekrutacji i zatrudnienia najlepszych kandydatów.



Istnieje szereg sposobów, w jakie mogą Państwo udostępniać nam swoje dane. Wszystko
zależy od tego, który z nich najbardziej Państwu odpowiada. Może to być między innymi:
o

wprowadzanie swoich danych na witrynie internetowej Genus lub w formularzu
aplikacyjnym w ramach procesu rejestracji;

o

złożenie CV w formie papierowej w biurze Genus albo

o

wysłanie CV w wiadomości e-mail do pracownika Genus, na przykład do
przedstawiciela Działu Kadr Genus.

Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł


Dane osobowe osób ubiegających się o pracę pozyskujemy także z innych źródeł.
W zależności od stosownych okoliczności oraz obowiązujących przepisów i wymogów
prawa miejscowego może to obejmować dane osobowe pozyskiwane w następujących
sytuacjach:
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o

osoby udzielające referencji mogą ujawnić Państwa dane osobowe;

o

możemy pozyskać informacje na Państwa temat poprzez wyszukiwanie
potencjalnych kandydatów w źródłach podmiotów zewnętrznych, takich jak
LinkedIn oraz inne portale związane z zatrudnieniem;

o

jeżeli polubią Państwo naszą stronę na Facebooku lub będą nas Państwo śledzić
na Twitterze, otrzymamy Państwa dane osobowe z tych witryn;

o

jeżeli zostali Państwo do nas skierowani przez agencję rekrutacyjną, może nam
ona udostępnić dane osobowe na Państwa temat.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie


Możemy także gromadzić Państwa dane automatycznie albo mogą je nam Państwo
udostępniać, w zakresie w jakim uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej
bądź czytają albo otwierają wiadomości e-mail otrzymane od nas, w stosownych
przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa miejscowego. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę
internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje, niezależnie od tego,
czy zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług. Obejmuje to Państwa adres IP,
a także daty, godziny i częstotliwość uzyskiwania przez Państwa dostępu do witryny
internetowej oraz sposób przeglądania przez Państwa jej treści.



Gromadzimy Państwa dane automatycznie przy pomocy plików cookie, zgodnie
z ustawieniami plików cookie w Państwa przeglądarce. Jeżeli są Państwo również
Klientami albo Dystrybutorami, możemy wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez
Państwa z naszych witryn internetowych w celu udoskonalenia innych aspektów naszej
komunikacji z Państwem lub świadczenia Państwu naszych usług. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym w jaki sposób je wykorzystujemy oraz
jakich wyborów mogą Państwo dokonać, proszę kliknąć tutaj.

*****************************
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Po uzyskaniu danych na Państwa temat wykorzystujemy je we właściwych celach.


DANE KLIENTÓW: Wykorzystujemy dane Klientów na potrzeby:
o

dostawy towarów i świadczenia usług;

o

działań marketingowych;

o

ustalenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat każdego z tych celów:
Dostawa towarów i świadczenie usług


Poniżej wymieniono kilka sposobów, w jakie wykorzystujemy Państwa dane w celu
zapewnienia sprawnej działalności naszego przedsiębiorstwa:
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przetwarzanie Państwa danych w celu realizacji Państwa zamówień na towary,
usługi, Materiały genetyczne, Produkty genetyczne albo zamówień dokonanych
w Państwa imieniu lub łącznie w imieniu grupy, do której Państwo należą;

o

przechowywanie (oraz w razie konieczności aktualizowanie) Państwa danych
w naszej bazie danych, co umożliwi nam kontakt z Państwem w związku
z naszymi odpowiednimi działaniami;
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o

przechowywanie dokumentacji dotyczącej naszej komunikacji i spotkań, dzięki
czemu możemy świadczyć Państwu ukierunkowane usługi;

o

zapewnianie zgodności z postanowieniami naszych umów z Klientami albo
Dystrybutorami (w stosownych przypadkach);

o

zapewnianie poufności i ochrony naszych zastrzeżonych informacji poufnych oraz
tajemnic handlowych;

o

udzielanie pomocy (w tym pomocy technicznej) Państwu lub innym Klientom;

o

przeprowadzanie ankiet dotyczących zadowolenia klientów oraz

o

przetwarzanie Państwa danych w celu ukierunkowania odpowiednich kampanii
marketingowych.



Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych celach, jeżeli uznamy, że jest to
niezbędne w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat tego, co to oznacza, proszę kliknąć tutaj.



Jeżeli nie będą Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw
w określonych okolicznościach; aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak i kiedy to
zrobić, proszę kliknąć tutaj.
Działania marketingowe



Możemy okresowo kontaktować się z Państwem w celu udostępnienia Państwu informacji,
które naszym zdaniem mogą Państwo uznać za pomocne. W szczególności możemy
wykorzystać Państwa dane do celów wymienionych poniżej, w stosownych przypadkach
oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawa miejscowego. Należy pamiętać,
że poniższa lista nie jest wyczerpująca. Aby:
o

umożliwiać nam opracowywanie i wprowadzanie na rynek innych towarów, usług,
Materiałów genetycznych lub Produktów genetycznych Genus albo naszych
Jednostek stowarzyszonych;

o

reklamować Państwu pełną ofertę towarów, usług, Materiałów genetycznych lub
Produktów genetycznych Genus albo naszych Jednostek stowarzyszonych;

o

udostępniać Państwu informacje na temat określonych zniżek i ofert, do których są
Państwo upoważnieni dzięki Państwa relacji z Genus albo innymi Jednostkami
stowarzyszonymi.



Potrzebujemy Państwa zgody na niektóre aspekty tych działań, których nie obejmują nasze
prawnie uzasadnione interesy (w szczególności gromadzenie danych za pomocą plików
cookie oraz marketing bezpośredni, dostarczany Państwu za pośrednictwem kanałów
cyfrowych) i w zależności od okoliczności poprosimy o to poprzez wyrażenie zgody
wyraźnej lub dorozumianej (które wyjaśnimy dokładniej poniżej). Należy pamiętać, że
w niektórych systemach prawnych, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych
wymogów prawa miejscowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa systemu
prawnego, proszę kliknąć tutaj.



Zgoda dorozumiana to specyficzny rodzaj zgody, który ma zastosowanie w przypadku, gdy
już wcześniej weszli Państwo z nami w relację (na przykład poprzez złożenie zamówienia
lub zwrócenie się z prośbą o uzyskanie dodatkowych informacji na temat naszych
towarów, usług, Materiałów genetycznych albo Produktów genetycznych), my zaś
promujemy inne towary, usługi, Materiały genetyczne albo Produkty genetyczne.
W przypadku zgody dorozumianej uznamy, że udzielili Państwo zgody, dopóki jej Państwo
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nie wycofają. Niektóre rodzaje e-marketingu wymagają od nas uzyskania Państwa
wyraźnej zgody.


Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobów, w jakie pozyskujemy
zgodę, proszę kliknąć tutaj. Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni z naszych działań
marketingowych, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę; aby
dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób to zrobić, proszę kliknąć tutaj.
Pragniemy Państwa poinformować, że nawet jeśli wycofali Państwo swoją zgodę na
otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych za pośrednictwem naszego centrum
preferencji, istnieje możliwość, że Państwa dane zostaną ponownie zgromadzone przez
ogólnodostępne źródła w niepowiązanej kampanii marketingowej. W takim przypadku
prosimy o ponowne wycofanie zgody.
Ustalanie, wnoszenie albo odpieranie roszczeń prawnych



W bardziej nietypowych okolicznościach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
w celu ustalenia, wnoszenia albo odpierania roszczeń prawnych.



DANE DYSTRYBUTORÓW: Wykorzystujemy dane Dystrybutorów na potrzeby:
o

dostawy towarów i świadczenia usług;

o

ustalenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat każdego z tych celów:
Dostawa towarów i świadczenie usług




Poniżej wymieniono kilka sposobów, w jakie wykorzystujemy Państwa dane w celu
zapewnienia sprawnej działalności naszego przedsiębiorstwa:
o

przetwarzania Państwa danych w celu wywiązywania się z naszych zobowiązań
wobec Państwa w przypadku nabywania lub pozyskiwania licencji na Materiały
genetyczne albo Produkty genetyczne;

o

przechowywanie (oraz w razie konieczności aktualizowanie) Państwa danych
w naszej bazie danych, co umożliwi nam kontakt z Państwem w związku
z naszymi odpowiednimi działaniami;

o

przechowywania dokumentacji dotyczącej naszej komunikacji i spotkań, dzięki
czemu możemy świadczyć Państwu ukierunkowane usługi;

o

zapewniania zgodności z postanowieniami naszych umów z Państwem albo
Państwa umów z Klientami (w stosownych przypadkach);

o

zatwierdzania Państwa umów z odpowiednimi Klientami, zgodnie z naszymi
umowami z Państwem;

o

zapewnianie poufności i ochrony naszych zastrzeżonych informacji poufnych oraz
tajemnic handlowych;

o

udzielania pomocy szkoleniowej (w tym pomocy technicznej) Państwu bądź innym
Klientom albo Dystrybutorom (w stosownych przypadkach);

o

przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia Dystrybutorów oraz

o

przetwarzanie Państwa danych w celu ukierunkowania odpowiednich kampanii
marketingowych.

Nie będziemy co do zasady wymagać Państwa zgody, aby móc wysyłać wiadomości
marketingowe na firmowy adres korespondencyjny lub adres e-mail.
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Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych celach, jeżeli uznamy, że jest to
niezbędne w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat tego, co to oznacza, proszę kliknąć tutaj.



Jeżeli nie będą Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw
w określonych okolicznościach; aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak i kiedy to
zrobić, proszę kliknąć tutaj.
Ustalanie, wnoszenie albo odpieranie roszczeń prawnych



W bardziej nietypowych okolicznościach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
w celu ustalenia, wnoszenia albo odpierania roszczeń prawnych.



DANE DOSTAWCÓW: Będziemy wykorzystywać Państwa dane wyłącznie
w następujących celach:

***



przechowywanie (oraz w razie konieczności aktualizowanie) Państwa danych
w naszej bazie danych, co umożliwi nam kontakt z Państwem w związku
z naszymi porozumieniami lub stosunkami z Państwem;



oferowanie Państwu usług lub uzyskanie od Państwa wsparcia i usług;



wywiązywanie się z określonych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;



wspieranie naszych procesów związanych z listą płac i fakturowaniem;




dostosowanie odpowiednich kampanii marketingowych oraz
w bardziej nietypowych okolicznościach, ustalanie, wnoszenie albo odpieranie
roszczeń prawnych.



Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych celach, jeżeli uznamy, że jest to
niezbędne w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat tego, co to oznacza, proszę kliknąć tutaj.



Nie będziemy co do zasady wymagać Państwa zgody, aby móc wysyłać wiadomości
marketingowe na firmowy adres korespondencyjny lub adres e-mail.



Jeżeli nie będą Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw
w określonych okolicznościach; aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak to zrobić,
proszę kliknąć tutaj.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy,
przestrzegamy dodatkowych wymogów prawa miejscowego. Aby uzyskać więcej
informacji, proszę kliknąć tutaj.



DANE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ: Na ogół wykorzystujemy dane osób
ubiegających się o pracę w następujących celach:

***

o

działania rekrutacyjne;

o

monitorowanie równych szans; oraz

o

ustalenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat każdego z tych celów:
Działania rekrutacyjne
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Wymieniliśmy poniżej szereg sposobów, w jakie możemy wykorzystywać w tym celu
Państwa dane osobowe, w stosownych przypadkach oraz zgodnie z wszelkimi przepisami
i wymogami prawa miejscowego: Należy pamiętać, że poniższa lista nie jest wyczerpująca.
o

gromadzenie Państwa danych od Państwa oraz z innych źródeł, takich jak
LinkedIn;

o

przechowywanie (oraz w razie konieczności aktualizowanie) Państwa danych
w naszej bazie danych, co umożliwi nam kontakt z Państwem w związku
z rekrutacją;

o

wsparcie procesu rekrutacji;

o

ocena Państwa danych poprzez porównanie ich z nieobsadzonymi stanowiskami,
które naszym zdaniem mogą być dla Państwa odpowiednie;

o

wywiązywanie się z naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów
zawartych pomiędzy nami;

o

wywiązywanie się z naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów
zawartych między Genus a podmiotami zewnętrznymi w związku z Państwa
rekrutacją;

o

wspieranie naszych procesów związanych z listą płac i fakturowaniem;

o

weryfikowanie udostępnionych przez Państwa informacji za pomocą zasobów
podmiotów zewnętrznych (takich jak oceny psychometryczne lub testy
umiejętności) lub prośby o udostępnienie danych (takich jak referencje, kwalifikacje
i potencjalne informacje dotyczące wyroków skazujących, w odpowiednim zakresie
i zgodnie z przepisami prawa miejscowego);

o

wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych w związku z wykryciem
przestępstwa bądź pobieraniem podatków lub ceł.



Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w powyższych celach jeżeli uznamy, że
jest to niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat tego, co to oznacza, proszę kliknąć tutaj. Jeżeli nie będą
Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w określonych
okolicznościach; aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak i kiedy to zrobić, proszę
kliknąć tutaj.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy,
przestrzegamy dodatkowych wymogów prawa miejscowego. Aby uzyskać więcej
informacji, proszę kliknąć tutaj.
Monitorowanie równych szans oraz inne wrażliwe dane osobowe



Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania, że nasze procesy rekrutacji odzwierciedlają
nasz cel dotyczący zapewniania równych szans. Niektóre z tych danych, które możemy
gromadzić na Państwa temat (w stosownych przypadkach oraz zgodnie z przepisami
i wymogami prawa miejscowego), określane są łącznie mianem „informacji dotyczących
różnorodności”. Mogą być to informacje na temat Państwa pochodzenia etnicznego, płci,
niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, wyznania albo innych podobnych
przekonań lub środowiska społeczno-ekonomicznego. W stosownych przypadkach oraz
zgodnie z przepisami i wymogami prawa miejscowego będziemy wykorzystywać te
informacje w formie zanonimizowanej w celu monitorowania naszej zgodności z naszą
polityką równych szans.
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Informacje te określane są mianem „wrażliwych” danych osobowych. Z tego powodu
musimy uzyskać Państwa wyraźną zgodę, zanim będziemy mogli je zgromadzić.
Poprosimy Państwa o zgodę poprzez zaproponowanie Państwu udzielenia zgody
wyraźnej. Oznacza to, że muszą Państwo w sposób wyraźny i jednoznaczny oznajmić
nam, że zgadzają się Państwo na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas tych
informacji.



Możemy również gromadzić inne dotyczące Państwa wrażliwe dane osobowe, takie jak
dane dotyczące stanu zdrowia, przekonań religijnych albo wyroków skazujących, gdy
pozwalają na to przepisy prawa miejscowego i gdy jest to wymagane w przypadku
stanowiska, o które Państwo się ubiegają. Nigdy nie będziemy tego robić bez uzyskania
Państwa wyraźnej zgody.



Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wyrażania zgody, proszę kliknąć tutaj.
Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy, dane
wrażliwe mogą podlegać innym zasadom. Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć
tutaj.



Jeżeli nie będą Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo w dowolnym momencie
wycofać swoją zgodę; aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób to zrobić,
proszę kliknąć tutaj.
Ustalanie, wnoszenie albo odpieranie roszczeń prawnych



W bardziej nietypowych okolicznościach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
w celu ustalenia, wnoszenia albo odpierania roszczeń prawnych.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI,
OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH I OSOBY POZOSTAJĄCE NA
UTRZYMANIU: Dane na Państwa temat będziemy wykorzystywać wyłącznie
w następujących celach:

***



jeżeli osoba ubiegająca się o pracę lub Pracownik wpisali Państwa w naszym
formularzu jako osobę do kontaktu w nagłych sytuacjach, skontaktujemy się
z Państwem w razie wypadku lub nagłej sytuacji z udziałem tej osoby;



jeżeli zostali Państwo wpisani przez osobę ubiegającą się o pracę jako osoba
udzielająca referencji, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania referencji;



jeżeli zostali Państwo wpisani przez Pracownika jako bliski członek rodziny lub
osoba pozostająca na utrzymaniu, będziemy przechowywać Państwa dane
osobowe w celu zapewnienia, że akta osobowe Pracownika są prawidłowe
i ujawnimy informacje na Państwa temat odpowiedniemu świadczeniodawcy.



Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych celach, jeżeli uznamy, że jest to
niezbędne w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Jeżeli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat tego, co to oznacza, proszę kliknąć tutaj.



Jeżeli nie będą Państwo z tego zadowoleni, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw; aby
dowiedzieć się więcej na temat tego, jak to zrobić, proszę kliknąć tutaj.



UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Wykorzystujemy Państwa dane, aby
usprawnić działanie naszej witryny internetowej, na przykład poprzez analizowanie

***
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Państwa ostatnich kryteriów wyszukiwania, aby pomóc nam w przedstawianiu Państwu
informacji, którymi naszym zdaniem będą Państwo zainteresowani.


Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym tego w jaki
sposób je wykorzystujemy oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonać, proszę kliknąć
tutaj.

******************************
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?


W stosownych przypadkach oraz w zgodzie z przepisami i wymogami prawa miejscowego
możemy udostępniać Państwa dane osobowe na różne sposoby i z różnych powodów
następującym kategoriom osób:
o

wszelkim spółkom należącym do naszej grupy lub Jednostkom stowarzyszonym;

o

osobom fizycznym i organizacjom, które posiadają informacje związane
z referencjami Osoby ubiegającej się o pracę lub jej podaniem o pracę u nas,
takim jak obecni, poprzedni i potencjalni pracodawcy, osoby prowadzące szkolenia
i organy szkoleniowe oraz agencje pośrednictwa pracy i agencje rekrutacyjne;

o

organom podatkowym, kontrolnym, regulacyjnym lub innym organom, w tym
organom rządowym, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że przepisy prawa lub inne
regulacje wymagają od nas udostępnienia tych danych (na przykład w związku
z wnioskiem organu podatkowego lub przewidywanym postępowaniem sądowym);

o

usługodawcom zewnętrznym (w tym Dostawcom), którzy realizują określone
zadania w naszym imieniu (w tym świadczeniodawcom, takim jak dostawcy usług
emerytalnych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń dentystycznych
oraz innym świadczeniodawcom, wykonawcom do spraw badań i rozwoju,
zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym i profesjonalnym doradcom,
takim jak prawnicy, biegli rewidenci i księgowi, dostawcom usług w zakresie
transportu i dystrybucji oraz dostawcom usług wsparcia technicznego i wsparcia
IT, testującym i opracowującym nasze systemy technologii biznesowej);

o

podmiotom zewnętrznym świadczącym na zlecenie usługi informatyczne i usługi
przechowywania dokumentacji, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy
dotyczące przetwarzania danych (albo wdrożyliśmy podobne środki
bezpieczeństwa);

o

platformom i dostawcom technologii marketingowej;

o

w przypadku Osób ubiegających się o pracę oraz osób udzielających referencji
możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które
zaangażowaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja referencji,
kwalifikacji i wyroków skazujących w zakresie, w jakim taka weryfikacja jest
stosowna, a jej przeprowadzenie jest zgodne z przepisami prawa miejscowego;

o

jeżeli w przyszłości spółka Genus dokona fuzji lub zostanie przejęta przez inną
jednostkę biznesową lub spółkę, możemy udostępnić Państwa dane osobowe
nowym właścicielom jednostki biznesowej lub spółki (oraz powiadomimy Państwa
o tym ujawnieniu).

*******************************
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
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Jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich uzasadnionych i odpowiednich kroków w celu
ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym
wykorzystaniem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. Wywiązujemy się z tego dzięki
stosowaniu szeregu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są to między
innymi środki stosowane w przypadku wszelkiego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa
danych.



Jeżeli mają Państwo podejrzenia dotyczące nieprawidłowego wykorzystania, utraty albo
nieupoważnionego dostępu do swoich danych osobowych, proszę nas o tym niezwłocznie
poinformować. Szczegółowe informacje na temat tego, jak się z nami skontaktować,
można znaleźć tutaj.

********************************
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?


Z zastrzeżeniem przysługujących Państwu praw (wyjaśnionych w niniejszej Polityce
prywatności), zasadniczo będziemy przetwarzać Państwa dane w trakcie naszej interakcji,
a następnie przechowywać je przez odpowiedni czas po ustaniu naszych kontaktów.
Dokładna długość przechowywania danych będzie zależeć od rodzaju danych, naszych
prawnie uzasadnionych potrzeb biznesowych oraz innych zasad prawnych lub
regulacyjnych, które mogą wymagać od nas przechowywania danych przez określony
minimalny czas. Przykładowo, możemy być zobowiązani do przechowania określonych
danych na potrzeby sprawozdawczości podatkowej lub odpowiedzi na zapytania
podatkowe. Będziemy je przechowywać, jeżeli mogą się okazać istotne w jakimkolwiek
potencjalnym postępowaniu sądowym.



Ustalając odpowiedni okres przechowywania różnych rodzajów danych osobowych zawsze
bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody, która
może wyniknąć z ich nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele dla których
musimy je przetworzyć i czy możemy osiągnąć te cele innymi metodami (oraz rzecz jasna
dążymy do zapewnienia, że postępujemy zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi,
regulacyjnymi oraz w zakresie zarządzania ryzykiem, opisanymi powyżej).



Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie musimy dłużej przechowywać Państwa danych
osobowych, dokonamy ich Usunięcia.

********************************
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO UZYSKIWAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH,
KTÓRE NAM PAŃSTWO UDOSTĘPNILI, POPRAWIAĆ JE LUB WYCOFYWAĆ?


Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i objaśnienie praw obywateli UE oraz osób
fizycznych na terenie UE dotyczących prywatności danych. Oznacza to, że nawet po
przekazaniu nam swoich danych zachowują Państwo do nich szereg praw. Opisano je
bardziej szczegółowo poniżej.



Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw, prosimy o kontakt. Dołożymy starań, aby
odpowiedzieć na Państwa wniosek bez zbędnej zwłoki oraz w każdym przypadku w ciągu
jednego miesiąca (z zastrzeżeniem wszelkich przedłużeń, do których jesteśmy
uprawnieni). Prosimy pamiętać, że możemy przechowywać wiadomości od Państwa w celu
rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez Państwa problemów.



Prawo do sprzeciwu: to prawo umożliwia Państwu wyrażenie sprzeciwu wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego
z czterech następujących powodów: (i) służy to naszym prawnie uzasadnionym interesom;
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(ii) umożliwia nam to wykonywanie działań będących w interesie publicznym lub
sprawowanie władzy publicznej; (iii) w celu wysyłania Państwu materiałów w ramach
marketingu bezpośredniego; (iv) do celów naukowych, historycznych, badawczych lub
statystycznych.


Najczęściej wykorzystywane kategorie to „prawnie uzasadnione interesy” oraz „marketing
bezpośredni”. Jeżeli Państwa sprzeciw ma związek z tym, że przetwarzamy Państwa dane
osobowe ponieważ uznaliśmy, że jest to niezbędne dla Państwa prawnie uzasadnionych
interesów, musimy zastosować się do Państwa sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych
działań, chyba że:
o

możemy wykazać, że mamy istotne, prawnie uzasadnione powody do
przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów; albo

o

przetwarzamy Państwa dane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczenia.



Jeżeli Państwa sprzeciw ma związek z marketingiem bezpośrednim, musimy zastosować
się do Państwa sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.



Prawo do wycofania zgody: W przypadkach, w których uzyskaliśmy Państwa zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby określonych działań (na przykład
na potrzeby naszych działań marketingowych), mogą Państwo w dowolnym momencie
wycofać taką zgodę, my zaś zaprzestaniemy działań, na które poprzednio wyrazili Państwo
zgodę, chyba że uznamy, iż istnieje inne uzasadnienie dalszego przetwarzania przez nas
Państwa danych w tym celu, o czym zostaną Państwo poinformowani.



Wniosek o uzyskanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą: Mogą Państwo
w dowolnym momencie poprosić o potwierdzenie, jakie informacje na Państwa temat
przechowujemy, oraz zażądać od nas ich zmodyfikowania, zaktualizowania lub usunięcia.
Możemy Państwa poprosić o zweryfikowanie swojej tożsamości oraz uszczegółowienie
swojego wniosku. Jeżeli udzielimy Państwu dostępu do przechowywanych przez nas
informacji na Państwa temat, nie obciążymy Państwa w związku z tym żadnymi kosztami,
chyba że Państwa żądanie będzie „w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne”.
Jeżeli zażądają Państwo od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć
Państwa uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, jeżeli jest to dozwolone przez prawo.
Jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, możemy odrzucić Państwa żądanie. Jeżeli
odrzucimy Państwa żądanie, zawsze przedstawimy Państwu uzasadnienie tej decyzji.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy,
przestrzegamy dodatkowych wymogów prawa miejscowego dotyczących wniosków
o uzyskanie dostępu do danych przez osoby, których dane dotyczą, i możemy odmówić
spełnienia Państwa żądania zgodnie z tymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej
informacji, proszę kliknąć tutaj.



Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych
osobowych w pewnych okolicznościach. Zazwyczaj dane muszą spełnić jedno
z poniższych kryteriów:
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o

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich były wyjściowo
gromadzone lub przetwarzane;

o

wycofali Państwo uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych
i ich dalsze przetwarzanie przez nas nie jest uzasadnione;

o

dane przetwarzano niezgodnie z prawem (tj. w sposób niezgodny
z postanowieniami RODO);
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o

usunięcie tych danych jest niezbędne w celu spełnienia naszych obowiązków
prawnych jako administratora danych; albo

o

przetwarzamy dane, ponieważ wydaje nam się to konieczne ze względu na nasz
prawnie uzasadniony interes, ale zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania
danych i nie jesteśmy w stanie przedstawić nadrzędnych prawnie uzasadnionych
podstaw dalszego przetwarzania.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy,
przestrzegamy dodatkowych wymogów prawa miejscowego dotyczących prawa do
usunięcia danych osoby, której dane dotyczą, i możemy odmówić spełnienia Państwa
żądania zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Aby uzyskać więcej informacji, proszę
kliknąć tutaj.



Mamy prawo odmówienia spełnienia Państwa żądania usunięcia danych jedynie z jednego
z poniższych powodów:
o

aby korzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

o

aby wywiązywać się ze zobowiązań prawnych lub wykonać zadanie realizowane
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy
publicznej;

o

ze względu na zdrowie publiczne dla ochrony interesu publicznego;

o

do celów archiwalnych, naukowych lub statystycznych; albo

o

w celu wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.



Spełniając uzasadnione żądanie usunięcia danych, podejmiemy wszystkie możliwe kroki,
aby dokonać Usunięcia odpowiednich danych.



Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo żądania ograniczenia
przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach. Oznacza to, że
możemy jedynie dalej przechowywać Państwa dane i nie będziemy mogli wykonywać
dalszych czynności przetwarzania tych danych do momentu: (i) ustania okoliczności
wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Państwa zgody; albo (iii) w przypadku gdy
dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
albo w celu ochrony praw innej osoby, albo z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Okoliczności, w których mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
Państwa danych osobowych, są następujące:
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o

Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa przetwarzanych danych
osobowych. W tym przypadku przetwarzanie przez nas Państwa danych
osobowych będzie ograniczone na okres, w którym prawidłowość danych będzie
potwierdzona;

o

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas Państwa danych
osobowych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem. W tym
przypadku mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych podczas
analizowania przez nas zasadności przetwarzania Państwa danych osobowych;

o

Jeżeli przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne
z prawem, ale wolą Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych zamiast je
usuwać; oraz

23

.

o

Jeżeli dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest
konieczne, ale potrzebują Państwo danych w celu ustalenia, wniesienia albo
odpierania roszczeń prawnych.



Jeżeli przekazaliśmy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, powiadomimy ich
o ograniczeniu przetwarzania, o ile nie jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie
dużego wysiłku. Oczywiście powiadomimy Państwa przed zniesieniem jakichkolwiek
ograniczeń przetwarzania Państwa danych osobowych.



Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo również prawo żądania sprostowania
Państwa nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które przechowujemy. Jeżeli
przekazaliśmy te dane osobowe podmiotom zewnętrznym, powiadomimy je
o sprostowaniu, o ile nie jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.
W stosownych przypadkach poinformujemy również Państwa o tym, jakim podmiotom
zewnętrznym przekazaliśmy nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe. W przypadku, gdy
uznamy, że niespełnienie Państwa żądania jest uzasadnione, wyjaśnimy Państwu powody
naszej decyzji.



Prawo do przenoszenia danych: W razie potrzeby mają Państwo prawo do przenoszenia
Państwa danych osobowych do innego administratora danych. Aby to Państwu umożliwić,
przekażemy Państwu dane w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego formacie, zabezpieczonym hasłem, aby mogli Państwo przekazać dane na
inną platformę internetową. Możemy także przekazać dane bezpośrednio w Państwa
imieniu. Prawo do przenoszenia danych dotyczy: (i) danych osobowych przetwarzanych
przez nas automatycznie (tj. bez uczestnictwa człowieka); (ii) danych osobowych
przekazanych przez Państwa; oraz (iii) danych osobowych przetwarzanych na podstawie
Państwa zgody albo w celu wykonania postanowień umownych.



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Mają Państwo również prawo do
wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat
tego, jak się z nim skontaktować, można znaleźć tutaj.



Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z któregoś z tych przysługujących Państwu praw lub
wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadkach, gdy zgoda
jest podstawą prawną do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych),
szczegółowe informacje na temat tego, jak się z nami skontaktować, można znaleźć tutaj.
Prosimy pamiętać, że możemy przechowywać wiadomości od Państwa w celu
rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez Państwa problemów.



W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z marketingu bezpośredniego. Szczegółowe
informacje na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć tutaj.



Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe na Państwa temat były prawidłowe
i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianach w Państwa danych osobowych
w okresie przechowywania przez nas Państwa danych.

********************************
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W WITRYNIE INTERNETOWEJ GENUS?


Mogą Państwo dowiedzieć się, który podmiot Genus jest odpowiedzialny za przetwarzanie
Państwa danych osobowych, pod poniższym łączem.



W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności
prosimy o kontakt pod poniższym łączem.
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********************************
W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY I PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ZA GRANICĘ?






Aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie i realizować cele wymienione
w niniejszej Polityce prywatności, możemy przekazywać Państwa dane:
o

w ramach podmiotów grupy spółek i Jednostek stowarzyszonych Genus
i pomiędzy nimi;

o

podmiotom zewnętrznym (takim jak organy regulacyjne, doradcy lub inni dostawcy
dla grupy Genus);

o

Klientom zagranicznym lub Dystrybutorom;

o

Klientom lub Dystrybutorom w Państwa kraju, którzy mogą z kolei przekazywać
Państwa dane za granicę;

o

dostawcom narzędzi przechowywania danych opartych na chmurze; oraz

o

innym podmiotom zewnętrznym, jak zostało to określone tutaj.

Chcemy mieć pewność, że Państwa dane są przechowywane i przekazywane
w bezpieczny sposób. Dlatego też będziemy przekazywać dane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub EOG (tj. krajów członkowskich Unii Europejskiej, łącznie
z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) jedynie zachowując zgodność z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych i w przypadku, gdy sposób przekazania danych umożliwia
odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych, na przykład:
o

poprzez zawarcie umowy dotyczącej przekazywania danych, zawierającej obecne
standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską, dotyczące
przekazywania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty
przetwarzające w systemach prawnych, w których nie obowiązują odpowiednie
przepisy o ochronie danych; albo

o

poprzez uczestnictwo w europejsko-amerykańskim programie ramowym Tarcza
Prywatności, dotyczącym przekazywania danych osobowych przez podmioty na
terenie UE podmiotom w Stanach Zjednoczonych Ameryki albo poprzez zawarcie
jakiejkolwiek innej równoważnej umowy w odniesieniu do innych systemów
prawnych; albo

o

przekazując Państwa dane do kraju, który uzyskał decyzję Komisji Europejskiej
stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych poprzez przepisy prawa danego
kraju; albo

o

jeżeli jest to niezbędne do wykonywania postanowień umowy zawartej między
nami i podmiotem zewnętrznym, i przekazywanie danych jest w Państwa interesie
pod względem wykonywania postanowień tej umowy (na przykład w przypadku,
gdy są Państwo naszymi klientami i w celu wypełnienia zobowiązań umownych
konieczne jest przekazanie danych poza teren EOG); albo

o

jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy
odpowiednie procedury dotyczące podmiotów zewnętrznych, którym przekazujemy
Państwa dane osobowe, aby zapewnić traktowanie danych przez te podmioty zewnętrzne
w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony danych.

********************************
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POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE
Czym jest plik cookie?


„Plik cookie” jest to informacja dotycząca korzystania przez Państwa z witryny internetowej,
przechowywana na dysku twardym Państwa komputera po to aby, gdy następnym razem
odwiedzą Państwo tę witrynę, wyświetlać opcje dostosowane na podstawie informacji
o korzystaniu przez Państwa z witryny. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do
analizowania ruchu w witrynie i do celów reklamowych i marketingowych.



Pliki cookie są wykorzystywane przez prawie każdą witrynę i nie są szkodliwe dla Państwa
systemu. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, jakie pliki cookie są akceptowane lub zmienić te
ustawienia, zazwyczaj można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?


Pliki cookie wykorzystujemy, aby śledzić sposób korzystania przez Państwa z naszych
witryn internetowych. Pozwala nam to na dowiedzenie się, w jaki sposób korzystają
Państwo z witryny i śledzenie preferencji pojedynczych osób lub większych grup.
Umożliwia nam to rozwój i doskonalenie naszych witryn internetowych i usług,
z uwzględnieniem potrzeb osób odwiedzających nasze witryny.



Pliki cookie obejmują:



o

Sesyjne pliki cookie: te pliki są przechowywane na komputerze jedynie podczas
sesji sieci Web i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki –
zazwyczaj przechowują anonimowy identyfikator sesji, pozwalający na
przeglądanie witryny internetowej bez logowania się na każdej stronie, ale nie
gromadzą informacji za pośrednictwem Państwa komputera; lub

o

Trwałe pliki cookie: trwały plik cookie jest przechowywany na Państwa komputerze
w postaci pliku i pozostaje na nim po zamknięciu przeglądarki. Ten pliki cookie
może być odczytany przez witrynę internetową, która go stworzyła, kiedy znowu
Państwo odwiedzą tę witrynę. Trwałe pliki cookie wykorzystujemy na potrzeby
Google Analytics i personalizacji (patrz poniżej).

Pliki cookie można również przyporządkować do następujących kategorii:
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o

Ściśle niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do efektywnego
działania witryny, na przykład podczas ubiegania się przez Państwa o pracę,
dlatego też nie można ich zablokować. Bez wykorzystania tych plików cookie nie
jesteśmy w stanie świadczyć Państwu usług dostępnych w naszej witrynie. Te pliki
cookie nie służą do gromadzenia Państwa danych w celu wykorzystania ich do
celów marketingowych ani zapamiętywania przeglądanych przez Państwa witryn
internetowych.

o

Pliki cookie poprawiające wydajność: Te pliki cookie umożliwiają nam
monitorowanie i poprawę wydajności naszej witryny. Na przykład umożliwiają nam
określenie liczby i źródeł odwiedzin, oraz najbardziej popularnych części witryny.

o

Funkcyjne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie internetowej
zapamiętanie Państwa wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region,
w którym się Państwo znajdują) oraz udostępnienie Państwu ulepszonych funkcji.
Na przykład możemy wyświetlać Państwu nowości lub aktualności związane
z usługami, z których Państwo korzystają. Te pliki cookie mogą być również
wykorzystywane, aby zapamiętywać wprowadzone przez Państwa zmiany
rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów witryn internetowych, które mogą
Państwo dostosowywać. Mogą również być wykorzystane do świadczenia
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zamówionych przez Państwa usług, takich jak wyświetlanie filmu wideo lub
zamieszczanie komentarzy na blogu. Informacje gromadzone przez takie pliki
cookie zazwyczaj są anonimowe.
o

Pliki cookie służące do personalizacji: Te pliki cookie pomagają nam
przekazywać szczegółowe informacje o potencjalnych usługach, które mogą
Państwa zainteresować. Te pliki cookie są trwałe (w okresie, kiedy są Państwo
zarejestrowani w naszej witrynie) i sprawiają, że po zalogowaniu i powrocie na
witrynę widzą Państwo reklamy usług podobnych do tych, które Państwo
poprzednio przeglądali.

Tabela w Załączniku 4 zawiera listę plików cookie, wykorzystywanych w Państwa jurysdykcji, cele
ich wykorzystania i ich rodzaje.

****************************
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH
PRAWNIE UZASADNIONY INTERES


Zgodnie z artykułem 6(1)(f) RODO, możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli
przetwarzanie „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez [nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub [Państwa] podstawowe prawa
i wolności wymagające ochrony danych osobowych”.



Ponadto na tej podstawie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się
więcej na temat tego, jak to zrobić, proszę kliknąć tutaj.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy, w określonych
przypadkach mogą mieć zastosowanie inne podstawy prawne przetwarzania danych. Aby
uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.



DANE DYSTRYBUTORÓW I KLIENTÓW:



W celu skutecznego zapewniania naszych towarów, usług, Materiałów genetycznych lub
Produktów genetycznych, wykorzystujemy i przechowujemy dane kontaktowe osób
fizycznych w Państwa organizacji, oraz prowadzimy dokumentację naszej komunikacji
i spotkań.



Wykorzystujemy i przechowujemy dane kontaktowe osób fizycznych w Państwa organizacji
również w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami naszych umów z Klientami lub
Dystrybutorami (jeśli dotyczy), oraz zapewniania poufności i ochrony naszych
zastrzeżonych informacji poufnych oraz tajemnic handlowych;



Chcemy zapewnić Państwu dostosowane materiały marketingowe, którymi naszym
zdaniem będą Państwo zainteresowani. Dlatego też uznajemy za uzasadnione
przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu
najbardziej odpowiednich treści.



Uznajemy to za uzasadnione – jako spółka z branży biotechnologicznej uważamy, że takie
wykorzystanie Państwa danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
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Musimy zapewnić płynną działalność naszej spółki, aby móc dalej zapewniać towary,
usługi, Materiały genetyczne lub Produkty genetyczne. Dlatego też niezbędne jest
wykorzystanie Państwa danych na potrzeby naszych wewnętrznych czynności
administracyjnych, takich jak fakturowanie w stosownych przypadkach.



Mamy zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których przestrzeganie jest w naszym
prawnie uzasadnionym interesie. W przypadkach, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to
konieczne, możemy udostępnić Państwa dane na potrzeby czynności związanych
z wykrywaniem przestępstw albo poborem podatków.



DANE DOSTAWCÓW:



Wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe w naszej organizacji w celu ułatwienia
korzystania z Państwa usług jako naszych Dostawców. Potrzebujemy również Państwa
danych finansowych, w celu dokonywania płatności za świadczone przez Państwa usługi.



Jako podmiot korzystający z Państwa usług uważamy, że w zakresie realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu takie działania są niezbędne.



W odniesieniu do agencji wykonawczych i innych organów, wykorzystujemy
i przetwarzamy dane osobowe osób w Państwa organizacji w celu ułatwienia zapewniania
naszych towarów, usług, Materiałów genetycznych lub Produktów genetycznych naszym
Klientom lub Dystrybutorom. Jako spółka z branży biotechnologicznej uważamy, że leży to
w naszym prawnie uzasadnionym interesie.



DANE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ:



Uważamy, że uzasadnione jest założenie, że jeżeli chcą Państwo dla nas pracować bądź
przysłali nam CV lub formularz aplikacji, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenia danych
osobowych i ich wykorzystywanie na potrzeby rekrutacji, rozważenia zaproponowania
Państwu współpracy i weryfikacji wszelkich informacji, które Państwo podali (takich jak
wyniki ocen psychometrycznych czy testy umiejętności) lub potwierdzenia Państwa
referencji, kwalifikacji i akt dotyczących karalności, w zakresie, w jakim pozwalają na to
przepisy prawa miejscowego. Działania te są konieczne, abyśmy mogli przeprowadzić
rekrutację i wybrać najlepszych kandydatów, którzy dołączą do Genus.



OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
I CZŁONKÓW PERSONELU, TAKIE JAK OSOBY UDZIELAJĄCE REFERENCJI
I OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYCH PRZYPADKACH:



Jeżeli Osoba ubiegająca się o pracę albo Pracownik Genus wpisali Państwa jako osobę
udzielającą referencji, wykorzystamy Państwa dane osobowe, aby skontaktować się
z Państwem w celu uzyskania referencji. Jest to konieczne do realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu jako organizacji, abyśmy mogli wybrać najlepszych kandydatów,
którzy dołączą do Genus.



Jeżeli Pracownik podał nam Państwa dane do kontaktu w nagłych sytuacjach,
wykorzystamy te dane, aby skontaktować się z Państwem w razie wypadku lub nagłej
sytuacji. Przechowywanie tych danych i wykorzystywanie ich w uzasadnionych
okolicznościach w imieniu Pracownika leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.



Jeżeli Pracownik poda nam Państwa dane osobowe jako osoby pozostającej na jego
utrzymaniu albo osoby bliskiej, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe
w stosownych przypadkach w związku ze świadczeniami (np. świadczeniem w związku ze
śmiercią w czasie pełnienia służby, prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym czy
świadczeniami na dziecko) lub prawami pracowniczymi (np. urlopem macierzyńskim
i ojcowskim lub wnioskiem o elastyczne godziny pracy). Przechowywanie tych danych
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i wykorzystywanie ich w uzasadnionych okolicznościach w imieniu Pracowników leży
w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
****************************************
ZGODA


W określonych okolicznościach wymagane jest od nas pozyskanie Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych w związku z określonymi działaniami. W zależności od
tego, jakie działania podejmiemy z związku z Państwa danymi, zgoda ta będzie zgodą
wyraźną albo dorozumianą.



Artykuł 4(11) RODO określa, że (wyraźna) zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych”. Oznacza to, że:
o

muszą Państwo udzielić zgody dobrowolnie, bez jakiejkolwiek formy nacisku;

o

muszą Państwo wiedzieć, na co wyrażają Państwo zgodę – przekażemy Państwu
wystarczającą ilość informacji;

o

powinni mieć Państwo kontrolę nad tym, na które działania związane
z przetwarzaniem danych wyrażają Państwo zgodę, a na które nie. Te
szczegółowe mechanizmy kontroli znajdują się w naszym Centrum preferencji
dotyczących prywatności; oraz

o

muszą Państwo podjąć wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody –
prawdopodobnie będzie to zaznaczenie okienka, które zapewni spełnienie tego
wymagania w wyraźny i jednoznaczny sposób;

o

będziemy przechowywać dokumentację zgód, których udzielili nam Państwo w ten
sposób.



W niektórych przypadkach będziemy mogli wykorzystywać zgodę dorozumianą. Mamy
prawo prowadzić działania marketingowe w związku z produktami lub usługami do
momentu, gdy w wyraźny sposób wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie tych
powiadomień.



Należy pamiętać, że w niektórych systemach prawnych, w których działamy,
przestrzegamy dodatkowych wymogów prawa miejscowego dotyczących zgody na
otrzymywanie materiałów marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć
tutaj.



Jak określono powyżej, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na powyższe działania.
Mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie, a szczegółowe informacje na temat tego,
jak to zrobić, można znaleźć tutaj.

****************************************
ZOBOWIĄZANIA PRAWNE


Musimy również wywiązywać się z określonych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
Artykuł (6)(1)(c) RODO określa, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy ich
przetwarzanie „jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na [nas]”.



W przypadkach, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne, możemy więc
udostępnić Państwa dane na potrzeby czynności związanych z wykrywaniem przestępstw
albo poborem podatków.
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Możemy również udostępniać Państwa dane agencjom wykonawczym lub innym
odnośnym organom w celu wywiązywania się z naszych zobowiązań regulacyjnych.



Będziemy przechowywać Państwa dokumentację i dane osobowe zgodnie z naszymi
zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi.

OKREŚLENIE, WNOSZENIE ALBO ODPIERANIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH


Czasami może zaistnieć konieczność przetwarzania przez nas danych osobowych oraz,
w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami i wymogami prawa miejscowego,
wrażliwych danych osobowych w związku z wnoszeniem albo odpieraniem roszczeń
prawnych. Artykuł 9(2)(f) RODO zezwala na to w sytuacji, gdy „przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania
wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.



Może być to niezbędne na przykład w przypadku konieczności zasięgnięcia porady
prawnej w związku z postępowaniem prawnym albo wymogu zachowania lub ujawnienia
określonych danych w ramach postępowania sądowego.
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ZAŁĄCZNIK 1 – JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Kraj, w którym
korzystają
Państwo
z towarów lub
usług Genus
albo
dostarczają
Genus towary
i usługi

UK

Podmiot Genus,
z którym zawarli
Państwo umowę
dotyczącą
towarów lub
usług Genus
albo któremu
dostarczając
Państwo towary
lub usługi.

Genus plc

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować:


aby uzyskiwać dostęp do danych osobowych, które nam Państwo
udostępnili, poprawiać je lub wycofywać;



jeżeli mają Państwo podejrzenia dotyczące nieprawidłowego
wykorzystania, utraty albo nieupoważnionego dostępu do swoich
danych osobowych;



aby wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych
(w przypadkach, gdy zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania
przez nas Państwa danych osobowych);



aby przekazać nam uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki
prywatności.

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com

UK

Genus Breeding

Genus Breeding Limited, Genus Breeding Limited, Alpha Building,

Limited

London Road, Nantwich, CW5 7JW
Email: dataprivacy@genusplc.com

UK

Pig
Improvement
Company UK

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com

Limited
UK
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Inimex Genetics

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
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UK

Limited

Email: dataprivacy@genusplc.com

Promar

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ

International
Limited
UK

PIC Fyfield
Limited

UK

Dalgety Pension
Trust

UK

Spillers Limited

Email: dataprivacy@genusplc.com
Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com
Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com
Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com

UK

Genus Quest
Trustees Limited

UK

Genus Trustees
Limited

Germany

Pig
Improvement
Company

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com
Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ
Email: dataprivacy@genusplc.com
Jathostraße 11 A, 30163 Hanover, Germany
Email: dataprivacy@genusplc.com

Deutschland
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GmbH
France

PIC France S.A.

69 Chemin des Molières, PA du Charpenay, 69210 LENTILLY, France.
Email: dataprivacy@genusplc.com

France

BOVEC SAS

69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly, France
Email: dataprivacy@genusplc.com

Spain

Pig
Improvement
Company

San Cugat del Vallès (Barcelona), C/Paul Villa, 22 2o puerta 6
Email: dataprivacy@genusplc.com

España S.A
Poland

ABS POLSKA
Sp. z o. o.

Romania

S.C PIC România
S.R.L.

Italy

PIC Italia srl

82-300 Gronowo Górne, Szafirowa 22A
Email: dataprivacy@genusplc.com
Bucureşti, Caimatei Street 8, Sector 2
Email: dataprivacy@genusplc.com
strada dei loggi 22, 06135, Perugia Italy
Email: dataprivacy@genusplc.com

Italy

ABS Italia s.r.l.

Via Bastida 6 - Loc. Cavatigozzi
26020 Cremona – Italy
Email: dataprivacy@genusplc.com
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ZAŁĄCZNIK 2 – JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z MIEJSCOWYM ORGANEM NADZORCZYM
Kraj, w którym korzystają
Państwo z usług Genus albo
dostarczają Genus usługi

Szczegółowe dane dotyczące Państwa miejscowego organu nadzorczego

Wielka Brytania

Biuro Komisarza ds. Informacji. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:


Telefon: 0303 123 1113



Adres e-mail: casework@ico.org.uk



Czat na żywo.



Adres korespondencyjny: Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Niemcy

Organem nadzorczym ds. ochrony danych, który odpowiada za nasze jednostki w Hanowerze, jest
Komisarz Ochrony Danych na terytorium Dolnej Saksonii:


Telefon: +49 (0511) 120 45 00



Faks: +49 (0511) 120 45 99



E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de



Adres korespondencyjny: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
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Organem nadzorczym ds. ochrony danych, który odpowiada za nasze jednostki w SzlezwikuHolsztynie, jest Komisarz Ochrony Danych na terytorium Szlezwiku-Holsztyna:


Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein



Telefon: 04 31/988-1200



Faks: 04 31/988-1223



E-mail: mail@datenschutzzentrum.de



Adres korespondencyjny: Postfach 71 16
24171 Kiel
albo
Holstenstraße 98
24103 Kiel

Francja

Commission Nationale de L'informatique et des Libertés. Można się z nim
skontaktować w następujący sposób:


Telefon: 01 53 73 22 22



Adres korespondencyjny: 3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334
Paryż
CEDEX 07


Włochy

Garante per la protezione dei dati personali. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
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Adres e-mail: garante@gpdp.it



Zatwierdzony adres e-mail: protocollo@pec.gpdp.it



Adres korespondencyjny: Piazza di Monte Citorio n. 121
00186
ROMA


Polska

Hiszpania

Rumunia

Faks: (+39) 06.69677.3785

Urząd Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:


Telefon: +48 22 531 03 00



Adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa



E-mail:kancelaria@uodo.gov.pl



Faks: +48 22 531 03 01

Agencia Española de Protección de Datos. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:


Telefon: +34 912 663 517



Adres korespondencyjny: C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (Hiszpania)

Krajowy Organ Nadzorczy ds. Przetwarzania Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować
w następujący sposób:


Adres: Bukareszt, Rumunia, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1, kod pocztowy
010336
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Telefon: +40.318.059.211



Faks: +40.318.059.602
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ZAŁĄCZNIK 3 – WERSJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI DLA DANYCH KRAJÓW
WŁAŚCIWOŚĆ
MIEJSCOWA

WYMOGI PRAWNE DANEGO KRAJU

Polska

Marketing
Przed przekazaniem Państwu drogą telefoniczną lub e-mailową informacji marketingowych lub informacji o produktach lub usługach
innych podmiotów konieczne będzie uzyskanie przez nas Państwa wyraźnej zgody.
Żaden fragment niniejszej polityki nie upoważnia Genus do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób
naruszający przepisy prawa miejscowego i regulacje w zakresie ochrony danych w tym systemie prawnym oraz szczególne wymogi
określone przez miejscowy organ ochrony danych dotyczące gromadzenia i przetwarzania szczególnych rodzajów danych, w tym
wrażliwych danych osobowych.
UWAGA: ZAŁĄCZNIK TEN ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY PO WDROŻENIU MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW
WPROWADZAJĄCYCH
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ZAŁĄCZNIK 4 – LISTA PLIKÓW COOKIE

Nazwa pliku
cookie
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Cel wykorzystywania pliku
cookie

Gromadzone dane

Sposób udostępniania
danych

Czas wykorzystywania
pliku cookie

Polityka Prywatności
dostawcy plików cookie
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SŁOWNICZEK


Jednostka stowarzyszona – oznacza podmiot, który w sposób pośredni albo bezpośredni
jest właścicielem bądź sprawuje kontrolę nad Genus plc albo którego w sposób pośredni
albo bezpośredni Genus plc jest właścicielem i który Genus plc kontroluje albo który jest
łącznie z Genus plc posiadany lub kontrolowany w zakresie ponad 50% udziałów albo
akcji, z prawem głosu podczas walnego zgromadzenia albo równoważnego zgromadzenia.



Klient – organizacja, która nabywa bądź zamierza nabyć albo pozyskuje bądź zamierza
pozyskać licencję na nasze towary, usługi, Materiały genetyczne lub Produkty genetyczne
w imieniu własnym, innej organizacji albo łącznie w imieniu grupy, organizacji w imieniu
której nasze towary, usługi, Materiały genetyczne lub Produkty genetyczne są albo mają
być nabywane; albo klient końcowy, który nabywa albo pozyskuje licencję na nasze
towary, usługi, Materiały genetyczne albo Produkty genetyczne od Dystrybutora.



Dystrybutor – organizacja, która posiada licencję albo zamierza pozyskać licencję od
Genus na produkcję i sprzedaż Produktów genetycznych.



Usunięcie – zagwarantowanie trwałego, nieodwracalnego usunięcia danych
elektronicznych jest praktycznie niemożliwe. Ponadto, jak wyjaśniliśmy Państwu w naszej
Polityce prywatności, czasami uzyskanie przez nas dostępu do określonych elementów
danych osobowych może być wymagane przez przepisy prawa albo regulacje albo może
być to konieczne ze względów zarządzania ryzykiem. Jednakże gdy okres
przechowywania danych osobowych dobiegnie końca albo gdy otrzymamy od Państwa
zasadny wniosek o ich usunięcie, wdrożymy odpowiednie środki operacyjne i środki
w Systemach, aby Państwa dane osobowe „nie były wykorzystywane”. Oznacza to, że
dane wciąż znajdują się w archiwum w systemie, ale zapewnimy, że nasze Systemy
operacyjne, procesy ani Personel nie będą mieć do nich dostępu. Tylko niewielka liczba
członków wyższego rangą Personelu, w ograniczonych i dokładnie sprecyzowanych
sytuacjach, będzie mogła przywrócić Państwa dane osobowe, aby można było uzyskać do
nich wgląd w tych zgodnych z prawem celach. Po upłynięciu wszelkich odnośnych
okresów przechowywania wymaganych przepisami prawa podejmiemy dodatkowy krok
„ostatecznego usunięcia”, po którym nawet ograniczona liczba członków wyższego rangą
Personelu nie będzie mogła przywrócić Państwa danych osobowych.



Pracownik – obejmuje wszystkich obecnych i byłych pracowników zatrudnionych na stałe,
wszystkie osoby samozatrudnione, pracowników sezonowych, członków zarządu, którzy
nie sprawują funkcji wykonawczych, wykonawców, pracowników tymczasowych
zatrudnionych za pośrednictwem agencji, stażystów, absolwentów albo osoby
zdobywające doświadczenie zawodowe. Na przykład, jeżeli dana osoba uzyska dostęp do
Intranetu Genus (Helix), będą ją obowiązywać postanowienia Polityki ochrony prywatności
pracowników. Niezależni wykonawcy albo konsultanci świadczący usługi dla Genus
należą do kategorii „Dostawców” na potrzeby niniejszej Polityki prywatności dotyczącej
podmiotów zewnętrznych.



Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – to rozporządzenie Unii
Europejskiej z mocą ustawy, którego celem jest ujednolicenie europejskich przepisów
prawa dotyczących ochrony prywatności. Wchodzi ono w życie to 25 maja 2018 r.,
a wszelkie odniesienia do niego powinny mieć odpowiednie brzmienie, zgodne z krajowymi
przepisami prawa, na mocy którego jest wdrażane.



Materiały genetyczne – zwierzęta albo produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym
w szczególności komórki, materiał genetyczny, DNA, RNA, białka i nasienie oraz materiał
genetyczny zawarty w nich (albo w ich części), w tym: (a) DNA, RNA, białko albo inne
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materiały molekularne albo dziedziczne znajdujące się w nasieniu albo zwierzętach albo
ich potomstwie albo z nich pozyskane (odtworzone albo zmodyfikowane); oraz (b)wszelkie
produkty, próbki tkanek, próbki krwi albo inne próbki pobrane od zwierząt, ich potomstwa
albo z nasienia.


Produkty genetyczne – oznaczają zwierzęta, zarodki albo nasienie wytworzone
z wykorzystaniem Materiałów genetycznych albo innego Produktu genetycznego.



Osoby ubiegające się o pracę – obejmują osoby składające aplikacje na stanowiska
ogłaszane albo promowane przez Genus, w tym w pełnym wymiarze godzin, niepełnym
wymiarze godzin i tymczasowe (oraz pracy w charakterze freelancera) w Genus, jak
również osoby, które wysłały do Genus CV niezwiązane z określonym stanowiskiem.



Inne osoby, których dane osobowe Genus może przetwarzać – mogą obejmować
osoby do kontaktu w sytuacjach nagłych oraz osoby bliskie Pracownika Genus, osoby
udzielające referencji i osoby pozostające na utrzymaniu na potrzeby uzyskania świadczeń
(np. prywatnej opieki medycznej albo świadczeń na dziecko). Kategoria ta obejmuje
również osoby udzielające referencji podane przez Osoby ubiegające się o pracę.



Dostawcy – w tym spółki osobowe, spółki (w tym osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą), usługodawcy zewnętrzni (w tym świadczeniodawcy,
administratorzy i podmioty świadczące usługi transportowe) oraz pracownicy nietypowi
tacy jak niezależni wykonawcy i freelancerzy świadczący usługi na rzecz Genus. Kategoria
ta obejmuje również wykonawców (takich jak wykonawcy przeprowadzający ogólne
działania związane z badaniami i rozwojem dla Genus), Agencję ds. Zdrowia Zwierząt
i Roślin (Animal and Plant Health Agency) i Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw
Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs).



Użytkownik witryny internetowej – osoba, która uzyskuje dostęp do witryn internetowych
Genus.
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