
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. 

 
1. Administrator danych osobowych 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych naszych kontrahentów, ich 
przedstawicieli / pracowników / współpracowników oraz innych osób – przekazanych 
nam w ramach współpracy / realizacji umów (dalej: „Dane”) jest VOSS Automotive 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Legnickiej, Nowa Wieś Legnicka 101, (59-
241) Legnickie Pole, adres e-mail: mariana.behela@voss.net , telefon: +48(0)76-72-41-
496 (dalej: „Administrator”). 
 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się 
z Administratorem pod podanymi wyżej danymi. 
 
2. Inspektor ochrony danych  
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: odo@olesinski.com . 
 
3. Źródło danych 
 
Administrator przetwarza co do zasady dane pochodzące bezpośrednio od podmiotu 
danych osobowych. Dane mogą pochodzić również z miejsc publicznie dostępnych (np. 
strony www) oraz od podmiotów trzecich, takich jak kontrahenci lub klienci 
Administratora. 
 
Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: dane 
identyfikacyjne; dane teleadresowe; dane dotyczące stanowiska pracy i inne dane 
przekazane Administratorowi (dalej: „Dane”).  
 
4. Cele i podstawy przetwarzania  
 
Dane osobowe (w zależności od przedmiotu korespondencji) będą przetwarzane w celu: 

a) nawiązania współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy pomiędzy 
Administratorem a kontrahentem lub klientem, 
– podstawę prawną przetwarzana Danych należących bezpośrednio do 
kontrahenta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku Danych 
przedstawiciela kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba 
zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; 
 

b) prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji, 
- podstawę prawną przetwarzania Danych osoby biorącej udział w rekrutacji 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako działania zmierzające do zawarcia 
umowy z Administratorem, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jako: i. zgoda na 
przetwarzanie Danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych a 
wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa; ii. zgoda na 
przetwarzanie Danych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez 
Administratora; 
 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
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- podstawę prawną przetwarzania Danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w 
związku z przepisami szczególnymi nakładającymi obowiązek określonego 
działania;  
 

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które należy 
rozumieć: 

• marketing produktów i usług Administratora; 

• prowadzenie bieżącej korespondencji z klientami, kontrahentami, 
kandydatami do pracy, pracownikami oraz innymi osobami 
zainteresowanymi; 

• wypełnienia wewnętrznych celów administracyjnych Administratora; 

• prowadzenie działań statystycznych i analitycznych przez Administratora; 

• ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami; 
- podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie przez 
prawnie uzasadniony interes należy rozumieć okoliczności wskazane powyżej 
w punkcie d. 
 

5. Konieczność podania danych 
 
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu z Administratorem oraz 
realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. 
6. Odbiorcy danych 
 
Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności: 

a)  podmioty Grupy VOSS; 
b)  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w 

zakresie: obsługi narzędzi i systemów teleinformatycznych Administratora; 
obsługi prawnej / finansowej, ochrony mienia; 

b) bieżący kontrahenci Administratora, któremu dane mogą zostać przekazane w 
celu realizacji umowy/kontaktu; 

c)  podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa np. organy ścigania. 

 
7. Okres przechowywania danych 
 
Dane osobowe mogą być przechowywane, w zależności od wyżej opisanych celów 
przetwarzania, przez czas:  

• obowiązywania umowy z Administratorem,  

• prowadzonego procesu rekrutacji oraz (w przypadku wyrażenia zgody na udział 
w przyszłych rekrutacjach) przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody  

• realizacji obowiązków narzucanych przepisami prawa,  

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym ustalenie, 
dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami) albo do momentu 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu (w przypadku działań marketingowych) oraz 
rozpatrzenia tego sprzeciwu przez Administratora (w przypadku realizacji 
pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w 
punkcie 4 lit d powyżej) 
 

8. Transfer danych do państw trzecich 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej. 



 

 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 
 
Decyzje dotyczące Pani / Pana osoby nie będą opierać się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 
10. Przysługujące prawa 
 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego 
administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych– na zasadach określonych w art. 15-21 RODO. 
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych, ma Pani / Pan 
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

 


