INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych („ABSL”) szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza
informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez ABSL danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu
prowadzenia badań ankietowych i wywiadów.
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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 dyr ektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:
1.

Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000340712.

2.

Kontakt. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
lub mailowo pod adresem: absl@absl.pl

3.

Źródło danych, dobrowolność podania danych: ABSL uzyskał Pani/Pana dane z publicznie dostępnych źródeł, tj. ze stron
internetowych Pani/Pana pracodawcy, urzędów administracji publicznej, z ogólnodostępnych portali społecznościach o
charakterze zawodowym, m.in. LinkedIn, GoldenLine, z centralnych rejestrów przedsiębiorców (CEIDG oraz KRS) lub od Pani/Pana
pracodawcy. W przypadkach, gdy dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, informujemy, że podanie danych jest
dobrowolne, a brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania ankiety lub wywiadu.

4.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane zostały zebrane w celu prowadzenia badań ankietowych i wywiadów.
Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne dla realizacji powyższych celów, które to cele wynikają z
prawnie uzasadnionych interesów ABSL, polegających na wykonywaniu przez ABSL naszej działalności statutowej (Art.6 ust.1 lit.
f) RODO).

5. Kategorie danych. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer
telefonu służbowego.
6.

Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach przeprowadzenia badań ankietowych i
wywiadów przechowujemy przez okres, w jakim dane te pozostają aktualne i niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt. IV
powyżej. ABSL aktualizuje bazę danych osobowych przetwarzanych w celach przeprowadzenia badań ankietowych i wywiadów co
12 miesięcy. Usuwamy w ten sposób dane osobowe nieaktualne lub zbędne z perspektywy realizacji celów, do realizacji których
zostały zebrane.

7.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a)
b)
c)

8.

podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
naszym współpracownikom i pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie badań i tworzenie raportów;
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych. Na podstawie przepisów RODO, przysługują Pani/Panu liczne prawa
w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania
sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w przepisach, prawo do pr zenoszenia danych w zakresie
danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO), a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do zapozna nia się
z naszą Polityką Prywatności, w której znajda Państwo szczegółowe informacje na temat Pani/Pana praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.

9.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana
dane nie są profilowane.

10.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że
w Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

PERSONAL DATA PROCESSING NOTICE
The Association of Business Service Leaders (“ABSL”) respects your privacy and protects personal data that is processed. This notice is
intended to clarify the rules governing the processing of personal data by the ABSL to the extent that such data is processed for the purpose
of surveys and interviews.
In accordance with Article 14 (1-2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repea ling Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter "GDPR"), please be advised that:
1.

Controller: The controller of your personal data is the Association of Business Service Leaders with its registered office in Warsaw,
at the following address: Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw, entered into the Register of Associations, other Social and Professional
Organizations, Foundations and Public Health Care Institutions and the Register of Entrepreneurs of the National Court Register
kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under
number KRS 0000340712.

2.

Contact. In the matters concerning the protection of your personal data, you can contact us in writing at the address of our
registered office as indicated above or by e-mail at the following address: absl@absl.pl: absl@absl.pl

3.

Source of data, voluntary provision of data: ABSL has obtained your data from publicly available sources, i.e. from your employer's
websites, public administration offices, generally accessible professional community portals such as LinkedIn, GoldenLine, from
central business registers (CEIDG and KRS) or from your employer. In the cases where we have received personal data directly
from you, we would like to inform you that providing personal data is voluntary, and a failure to provide personal data may result
in the inability to conduct a survey or an interview.

4.

The objectives and basis of the processing. Your data has been collected for the purpose of surveys and interviews. The processing
of personal data in this case is necessary in order to achieve the above purposes which result from the legitimate interests of the
ABSL, consisting in the performance by the ABSL of our statutory activity (Art. 6 (1) point f) of the GDPR).

5.

Categories of data. We will process the following categories of your data: first and last name, business e-mail address, business
telephone number.

6.

Data retention period. Your personal data processed for the purposes of conducting surveys and interviews is retained for the
period during which the data remains up-to-date and is necessary for the purposes indicated in section 4 above. The ABSL updates
the database of personal data processed for the purposes of surveys and interviews every 12 months. In this way, we delete
personal data that is outdated or unnecessary from the perspective of the purposes for which it was collected.

7.

Data recipients. Your personal data may be transferred to:
a)
b)
c)

8.

entities entitled to receive data under the provisions of law;
our associates and employees in charge of conducting the research and producing reports;
entities processing personal data at the request of the controler, including IT service providers - where such entities process
data on the basis of a contract with the administrator and only in accordance with the controller's instructions.

Your data processing rights. According to the GDPR, you have a number of rights with regard to the personal data we process:
the right of access to your data and the right to receive a copy of your data, the right to request rectification (correction) of your
data, the right to request the deletion of data or limitation of data processing, the right to object to data processing in the cases
indicated in regulations, the right to transfer data within the scope of the data being processed automatically (to the extent it is
permitted by the GDPR) and the right to complain to a supervisory authority, namely the President of the Personal Data Protection
Office. We encourage you to read our Privacy Policy where you will find detailed information about your rights related to the
processing of personal data.

9.

Automated decision making. Please be advised that we do not make decisions in an automated manner and that your data is not
profiled.

10.

Information on the intention to transfer personal data to a third country or an international organization. Please be advised
that your personal data will not be transferred to a third country or an international organization.

