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POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA USŁUG AMAZON
MARKETPLACE WEB SERVICE APIS
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób Nethansa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii
Krajowej 116/19 81-824 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000192382 („my", „Nam", „Nasz" lub „Nethansa") przetwarza, udostępnia i
zabezpiecza dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon Marketplace Web
Service (Amazon MWS) APIs, w tym Marketplace Web Service APIs.
Kategorie danych
Dane przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs mogą obejmować dane zarówno
publicznie dostępne, jak i niedostępne publiczne, w tym dane osobowe Kupujących Amazon.
Przez „Klienta" rozumiemy każdą osobę lub podmiot, który dokonał zakupu produktów lub usług na
witrynach publicznych Amazon.
Dane osobowe Klientów przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs i przetwarzane
przez nas mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości
dołączanej do prezentów, status płatności, informacje o dokonanych zakupach.
Nasza rola
Jesteśmy właścicielem autorskiego systemu automatyzacji sprzedaży Clipperon, pozwalającego na
automatyzację procesów sprzedażowych i logistycznych oraz na zarządzanie sprzedażą produktów na
stronie Amazon w wygodny i prosty sposób. Ponadto zapewniamy Sprzedawcom różne usługi związane
z rynkiem Amazon.
Przez „Sprzedawcę" rozumiemy każdą osobę lub podmiot sprzedający w witrynach publicznych
Amazon.
Korzystamy z Marketplace APIs wyłącznie w celu ulepszenia oraz integracji systemów Sprzedawców z
systemem Clipperon oraz funkcjami i funkcjonalnościami wykorzystujących dostęp do Marketplace
APIs, w zakresie dopuszczonym przez Amazon.
Administratorem danych osobowych przesyłanych i pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs
i przetwarzanych przez nas w związku z systemem Clipperon i innymi usługami świadczonymi na rzecz
Sprzedawców jest Sprzedawca. Rola Nethansy w zakresie przetwarzania takich danych osobowych jest
ograniczona wyłącznie do roli podmiotu przetwarzającego takie dane w imieniu Sprzedawcy. W
związku z powyższym zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych ze Sprzedawcą.
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs będą przetwarzane przez
nas, jako dewelopera i podmiotu przetwarzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i udokumentowanymi
poleceniami Sprzedawcy, wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Kupujących na stronie
Amazon z udziałem Sprzedawcy.
Nie przetwarzamy danych osobowych przesyłanych i pobieranych przez Amazon MWS APIs dla
własnych celów.
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Okres przechowywania danych
Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem
Amazon MWS APIs tak długo, jak to konieczne do realizacji zamówień, jednakże w każdym przypadku
nie dłużej niż 30 dni po wysłaniu zamówienia. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe są trwale
i bezpiecznie usuwane (zgodnie ze standardami branżowymi).
Możemy również wcześniej usunąć i/lub zwrócić jakiekolwiek dane osobowe Amazon, niezwłocznie po
otrzymaniu odpowiedniego żądania od Amazon.
Udostępnianie danych
Nie udostępniamy danych, zarówno indywidualnie oznaczonych lub zagregowanych, przesyłanych i
pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs w imieniu Sprzedawcy osobom trzecim, chyba że
wymaga tego prawo.
Bezpieczeństwo danych
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
przesyłanych i pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs, uwzględniając stan wiedzy
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, aby:
(a) zachować bezpieczeństwo i poufność takich danych, do których uzyskujemy dostęp, które są
gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub przekazywane przez Nas;
(b) chronić takie dane przed znanymi lub racjonalnie przewidywanymi zagrożeniami dla ich
bezpieczeństwa i integralności, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem i wszelkimi innymi
niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Wskazane środki obejmują między innymi:
(a) zapewnienie właściwego zarządzania danymi poprzez wdrożenie polityki ochrony danych
osobowych oraz prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności
przetwarzania;
(b) wdrożenie systemu kontroli dostępu do danych opartego o role w organizacji, w oparciu o
zasadę ograniczonego dostępu oraz podnoszenie świadomość Naszych pracowników;
(c)
wdrożenie procedur regulujących postępowanie w przypadku incydentów bezpieczeństwa, w
tym rejestrowanie i monitorowanie naszych systemów;
(d) wdrożenie środków technicznych, takich jak środki ochrony sieciowej, regularne tworzenie kopii
zapasowych danych, a także szyfrowanie przesyłanych i stacjonarnych danych, w tym
wykonanych kopii zapasowych.
Regularnie monitorujemy, weryfikujemy i aktualizujemy wdrożone środki techniczne i organizacyjne.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych objętych niniejszą Polityką Prywatności osobie, której
dane dotyczą, przysługują określone prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
W celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z danym Sprzedawcą, który jest
administratorem danych osobowych.
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Kontakt z nami
Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące danych osobowych przesyłanych i pobieranych za
pośrednictwem Amazon MWS APIs w związku ze świadczonymi przez nas usługami, można kierować
do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności bez uprzedniego
powiadomienia.
Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania
zaktualizowanej Polityki Prywatności na Naszej stronie internetowej. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę
Prywatności, zaktualizujemy jej datę wejścia w życie u dołu.
Zalecamy okresową weryfikację niniejszej Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian.
Data wejścia w życie: 12/08/2019
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO SERWIS WWW I COOKIES
Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane za pośrednictwem
strony internetowej https://www.nethansa.com/ („Serwis”) oraz korzystamy z plików cookies.
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za
zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
Administrator danych osobowych
Właścicielem Serwisu oraz jednocześnie administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu
jest Nethansa sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192382
(„Nethansa”).
Kategorie zbieranych danych
Podczas korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich
danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to: imię i nazwisko (nazwa lub
firma), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
podanie imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) oraz adresu poczty elektronicznej jest niezbędne w celu
prawidłowej obsługi złożonego przez Ciebie zapytania lub rozpatrzenia reklamacji.
Możemy również zbierać inne dobrowolnie udostępnione przez Ciebie dane osobowe, gdy
kontaktujesz się z nami bezpośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza
kontaktowego.
Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby
dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z dalszą częścią niniejszego dokumentu dotyczącą
plików cookies.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Nethansa przetwarza dane osobowe użytkownika w celu obsługi kierowanych do nas zapytań i
rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów lub usług Nethansa, marketingu bezpośredniego
towarów i usług Nethansa w związku ze złożonym zapytaniem, ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej są prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Nethansa).
Okres przechowywania danych osobowych
Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od
podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą
przechowywane przez Nethansa przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania lub rozpatrzenia reklamacji
będą przechowywane przez okres niezbędny do jego obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.
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Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony roszczeń przez Nethansa.
Odbiorcy danych osobowych
W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Nethansa, w szczególności dostawcom usług księgowych i rachunkowych,
usług doradztwa prawnego i podatkowego, usług technicznych (poczty elektronicznej, hostingu).
Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności
Nethansa powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.
Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz
Nethansa usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach
prawa, w tym:
• kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej;
• dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy
Prywatności (Privacy Shield);
• dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską;
• przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Nethansa a Tobą lub do wprowadzenia w
życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie;
• przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
• wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym
odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z Nethansa.
Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji
Nethansa nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa. W takim
przypadku Nethansa przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że w
stosunku do tych danych istnieją dla Nethansa ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Nethansa do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Nethansa, w zakresie w jakim przetwarzanie
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jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Nethansa przestanie
przetwarzać Twoje dane w tych celach.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nethansa w sposób niezgodny z prawem,
wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pliki cookies
Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi,
zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz
z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego
zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się
bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki.
W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:
a) świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
b) prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;
c) dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i
odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych;
e) tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
f) prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz Twojego
miejsca zamieszkania;
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do
czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
b) stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w
parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów
trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla:
a) potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA,
Facebook Pixel [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z
siedzibą w Irlandii]); oraz
b) rozpoznawania lokalizacji (google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z
siedzibą w USA]; oraz
c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
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Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Unlimited Company
z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corporation z siedzibą w USA].
Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia
końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w
Serwisie.
Zmiany
Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie,
standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje
niniejszej polityki prywatności Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza
ich akceptację.
Kontakt
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO KONTRAHENCI I ICH PRZEDSTAWICIELE
Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących
naszymi kontrahentami (odbiorcami naszych produktów lub usług lub dostawcami produktów lub
usług na naszą rzecz) oraz ich przedstawicielami (np. członkami zarządu, prokurentami, wspólnikami,
pełnomocnikami czy też pracownikami lub współpracownikami potencjalnego klienta, będącymi
osobami kontaktowymi).
Jeśli jesteś osobą fizyczną i naszym kontrahentem lub przedstawicielem naszego kontrahenta niniejsze
postanowienia znajdują do Ciebie zastosowanie.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Nethansa sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej
116/19, 81-824 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000192382 („Nethansa”).
Kategorie danych osobowych
W związku ze współpracą Nethansa z kontrahentami, w zależności od konkretnego przypadku, możemy
zbierać dane osobowe takie jak:
(a) dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, firmę przedsiębiorcy lub nazwę
przedsiębiorstwa, numery identyfikacyjne takie jak NIP lub REGON);
(b) dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu lub faxu, adres prowadzenia
działalności gospodarczej, adres korespondencyjny);
(c) numer rachunku bankowego;
(d) stanowisko oraz miejsce zatrudnienia.
Źródła danych osobowych
Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:
(a) bezpośrednio od Ciebie (w przypadku, gdy jako osoba fizyczna jesteś stroną umowy z Nethansa lub
gdy kontaktujesz się z Nethansa w imieniu naszego kontrahenta);
(b) od kontrahenta Nethansa, którego jesteś przedstawicielem;
(c) z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak bazy typu Bisnode, Info Veriti, rejestry
przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji.
Na Twoje żądanie każdorazowo poinformujemy Cię o dokładnym źródle, z którego zebraliśmy Twoje
dane.
W przypadku zawierania umowy z Nethansa, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
celów zawarcia umowy oraz realizacji współpracy z Nethansa.
W przypadku, gdy nie zawierasz umowy z Nethansa, podanie danych osobowych może być Twoim
obowiązkiem służbowym oraz być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy
Nethansa a kontrahentem, którego jesteś przedstawicielem. Uzasadniony interes Nethansa w tym
przypadku polega na konieczności kontaktu z Tobą, jako osobą wyznaczoną do wykonania umowy
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zawartej z Nethansa. W przypadku wątpliwości co do konieczności przetwarzania Twoich danych
osobowych skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub innym podmiotem, z którym współpracujesz.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
W przypadku, gdy jesteś kontrahentem Nethansa Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
Nethansa w następujących celach:
(a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której jesteś stroną
(podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest niezbędność
przetwarzania danych dla realizacji tych celów);
(b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nethansa, w szczególności wynikających z
przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawą przetwarzania danych osobowych w
przypadkach opisanych powyżej jest niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Nethansa);
(c) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa
(podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej są prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Nethansa), tj.:
a. utrzymywania relacji z Tobą jako kontrahentem;
b. marketingu bezpośredniego produktów i usług Nethansa;
c. zapobiegania oszustwom, w tym weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach;
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem kontrahenta Nethansa Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Nethansa w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Nethansa (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych
powyżej są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nethansa), tj.:
a. umożliwienia zawarcia i wykonania umowy zawartej z kontrahentem, w tym kontaktowania się z
kontrahentem w związku ze współpracą stron;
b. utrzymywania relacji z kontrahentem;
c. marketingu bezpośredniego produktów i usług Nethansa w stosunku do kontrahenta;
d. zapobiegania oszustwom, w tym weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach;
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Okres przechowywania danych osobowych
Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od
podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą
przechowywane przez Nethansa przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Twoje dane będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres nie krótszy
niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów
i usług Nethansa, będą one przechowywane przez Nethansa do momentu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie określonym w odrębnych przepisach Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres
w nich wskazany.
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Odbiorcy danych osobowych
W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym
kontrahentom Nethansa, w tym podwykonawcom Nethansa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Nethansa, w szczególności dostawcom usług księgowych i rachunkowych, usług doradztwa prawnego
i podatkowego, usług technicznych (poczty elektronicznej, hostingu).
Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności
Nethansa powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.
Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz
Nethansa usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach
prawa, w tym:
• kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej;
• dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy
Prywatności (Privacy Shield);
• dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską;
• przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Nethansa a Tobą lub do wprowadzenia w
życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie;
• przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
• wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym
odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z Nethansa.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie
szczegółowo określonym w przepisach RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nethansa. W takim
przypadku Nethansa przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że w
stosunku do tych danych istnieją dla Nethansa ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Nethansa do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Nethansa, w zakresie w jakim przetwarzanie
jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Nethansa przestanie
przetwarzać Twoje dane w tych celach.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Nethansa sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot
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Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nethansa w sposób niezgodny z prawem,
wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji
Nethansa nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
Kontakt
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO POTENCJALNI KLIENCI I ICH PRZEDSTAWICIELE
Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących
naszymi potencjalnymi klientami oraz ich przedstawicielami (np. członkami zarządu, prokurentami,
wspólnikami, pełnomocnikami czy też pracownikami lub współpracownikami potencjalnego klienta,
będącymi osobami kontaktowymi).
Jeśli jesteś osobą fizyczną i naszym potencjalnym klientem lub przedstawicielem naszego
potencjalnego klienta niniejsze postanowienia znajdują do Ciebie zastosowanie.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Nethansa sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej
116/19, 81-824 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000192382 („Nethansa”).
Kategorie danych osobowych
W związku z potencjalną współpracą Nethansa z klientami, w zależności od konkretnego przypadku,
możemy zbierać dane osobowe takie jak:
(a) dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, firmę przedsiębiorcy lub nazwę
przedsiębiorstwa, numery identyfikacyjne takie jak NIP lub REGON);
(b) dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu lub faxu, adres prowadzenia
działalności gospodarczej, adres korespondencyjny);
(c) stanowisko oraz miejsce zatrudnienia.
Źródła danych osobowych
Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:
(a) bezpośrednio od Ciebie (w przypadku, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub
gdy kontaktujesz się z nami w imieniu potencjalnego klienta);
(b) od potencjalnego klienta Nethansa, którego jesteś przedstawicielem;
(c) od osoby trzeciej, która przekazała nam kontakt do Ciebie jako osoby zainteresowanej produktami
lub usługami Nethansa;
(d) z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak bazy typu Bisnode, Info Veriti, rejestry
przedsiębiorców CEIDG lub KRS.
Na Twoje żądanie każdorazowo poinformujemy Cię o dokładnym źródle, z którego zebraliśmy Twoje
dane.
W przypadku, gdy dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie ich podanie jest dobrowolne.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nethansa do celów marketingu bezpośredniego
produktów i usług Nethansa (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
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Nethansa – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym kontaktowania się z Tobą w celu zawarcia umowy dotyczącej
towarów i usług Nethansa.
Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane będą przechowywane przez Nethansa do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Nethansa, w
szczególności przedstawicielom i partnerom Nethansa pozyskującym i imieniu i na rzecz Nethansa
klientów na produkty i usługi Nethansa, doradcom prawnym, dostawcom usług technicznych (poczty
elektronicznej, hostingu).
Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności
Nethansa powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.
Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz
Nethansa usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach
prawa, w tym:
• kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej;
• dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy
Prywatności (Privacy Shield);
• dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską;
• wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym
odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z Nethansa.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych,
prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
– w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Nethansa, w zakresie w jakim przetwarzanie
jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W takim przypadku Nethansa przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nethansa w sposób niezgodny z prawem,
wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji
Nethansa nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
Kontakt
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO KANDYDACI DO PRACY
Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących
kandydatami do pracy w Nethansa.
Jeśli jesteś osobą fizyczną i kandydatem do pracy niniejsze postanowienia znajdują do Ciebie
zastosowanie.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Nethansa sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej
116/19, 81-824 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000192382 („Nethansa”).
Kategorie danych osobowych
W związku z rekrutacją możemy zbierać dane osobowe takie jak:
(a) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe oraz dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy);
oraz
(b) inne dane osobowe (np. wizerunek utrwalony na fotografii, informacja o niepełnosprawności),
o ile zostały przez Ciebie podane. Nie masz takiego obowiązku, jednak przesłanie nam takich
danych oznacza, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji.
Zgoda, którą wyraziłeś przesyłając wspomniane wyżej (inne) dane osobowe, może być przez Ciebie w
każdej chwili cofnięta. Przetwarzanie tych danych do chwili wycofania zgody jest jednak zgodne z
prawem.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu uczestniczenia w rekrutacji jest dobrowolne. Jeżeli
jednak nie podasz danych osobowych (wskazanych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) nie będziesz mógł
uczestniczyć w rekrutacji.
Źródła danych osobowych
Dane osobowe możemy zbierać z następujących źródeł:
(e) bezpośrednio od Ciebie;
(f) od innych administratorów (np. portal pracuj.pl, jeżeli utworzyłeś tam swoje konto z opcją
udostępniania swojego profilu pracodawcom);
Na Twoje żądanie każdorazowo poinformujemy Cię o dokładnym źródle, z którego zebraliśmy Twoje
dane.
Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych
Cel

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe
(wymienione w art. 22(1) §

Podstawę prawną stanowi art.
6(1)(b) RODO w zakresie w jakim

Dane osobowe osób, które
nie zostały wybrane, nie są
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Cel

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania

1
Kodeksu
pracy)
przetwarzamy w celu
oceny
kwalifikacji
na
określone stanowisko i w
celu podjęcia decyzji w
sprawie
Twojej
kandydatury
i
ewentualnego
zatrudnienia.

kształtuje
podstawę
dla
przetwarzania danych osobowych
na Twoje żądanie, przed zawarciem
umowy.

przechowywane lecz są
usuwane niezwłocznie po
zakończeniu rekrutacji.

Twoje dane osobowe,
których
nie
masz
obowiązku
podawania,
przetwarzamy także w celu
oceny
kwalifikacji
na
określone stanowisko i w
celu podjęcia decyzji w
sprawie
Twojej
kandydatury
i
ewentualnego
zatrudnienia.

Podstawę prawną stanowi Twoja
zgoda (art. 6(1)(a) RODO oraz art.
9(2)(a) RODO), przy czym może być
ona wyrażona poprzez przesłanie
nam tych danych osobowych.
Zgodę możesz w każdej chwili
wycofać w każdy sposób, w tym
wysyłając wiadomość na adresy
wskazane poniżej. Przetwarzanie
danych osobowych do czasu
cofnięcia zgody jest zgodne z
prawem.

Do czasu, gdy cofniesz zgodę
na
przetwarzanie
tych
danych osobowych przed
zakończeniem
rekrutacji
bądź
po
zakończeniu
rekrutacji, gdy nie zostałeś
wybrany na stanowisko, o
które się ubiegałeś.

Twoje dane osobowe
przetwarzamy także w celu
oceny
kwalifikacji
na
określone stanowisko w
przyszłości
(przyszła
rekrutacja
albo
gdy
rekrutacja
nie
była
ogłaszana,
jednak
przesłałeś nam swoje CV).

Podstawę prawną stanowi Twoja
zgoda (art. 6(1)(a) RODO i art.
9(2)(a) RODO wyrażona poprzez
zamieszczenie proponowanej przez
nas klauzuli (oświadczenia zgody) w
Twoim CV bądź zaznaczenia
okienka wyboru (o ile zostanie
zamieszczone przy ogłoszeniu o
pracę).
Zgodę możesz w każdej chwili
wycofać w każdy sposób, w tym
wysyłając wiadomość na adresy
wskazane poniżej. Przetwarzanie
danych osobowych do czasu
cofnięcia zgody jest zgodne z
prawem.

Do czasu, gdy cofniesz zgodę
na przetwarzanie danych
osobowych, jednak nie
dłużej niż 12 miesięcy.

Jeśli chcesz, aby Nethansa
zachowała Twoją aplikację w celu
wykorzystania
w
przyszłych
procesach rekrutacyjnych prosimy
Nethansa sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot
Nethansa GmbH, Schellingstr. 109a, D-80798 München
www.nethansa.com
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Cel

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania

o umieszczenie w CV następującej
klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych
osobowych również w związku z
przyszłymi
procesami
rekrutacyjnymi
prowadzonymi
przez Nethansa Sp. z o.o.”
Odbiorcy danych osobowych
W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Nethansa, w szczególności dostawcom usług technicznych (poczty
elektronicznej, hostingu), usług księgowych i rachunkowych oraz usług doradztwa prawnego,
Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności
Nethansa powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.
Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz
Nethansa usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach
prawa, w tym:
• kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej;
• dane są przekazywane do odbiorcy w USA, który jest zarejestrowany w programie Tarczy
Prywatności (Privacy Shield);
• dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską;
• przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
• wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym
odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z Nethansa.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nethansa w sposób niezgodny z prawem,
wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji
Nethansa nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
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Kontakt
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.

Nethansa sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot
Nethansa GmbH, Schellingstr. 109a, D-80798 München
www.nethansa.com

Strona 20 z 20

