INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Astri Polska sp. z o.o. („Astri Polska”) jest podmiotem, który sprawy związane z ochroną danych
osobowy traktuje bardzo poważnie i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mając to
na względzie, w tej Informacji o prywatności zamieszczamy wyjaśnienie dlaczego, jak i po co będą
przetwarzane Państwa dane osobowe w związku z realizacją przez Astri Polska podstawowych celów
biznesowych i związanych z tym obowiązków.
Na wstępie wskazujemy, że danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli tzw. osobie, której dane dotyczą. Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego bądź określających ją
czynników (np. ekonomicznych, jak informacje o zarobkach, czy też psychicznych, opisujących jej
usposobienie).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełnie dobrowolne i zależnie od Państwa woli.
Zwracamy jednak uwagę, że w wypadku niepodania przez Państwa danych, Astri Polska nie będzie
mogła procesów rekrutacyjnych pracowników lub współpracowników oraz nie będzie mogła zawierać
i wykonywać umów z pracownikami lub współpracownikami. Niepodanie danych uniemożliwi nam
ponadto wykonywanie obowiązków ciążących na pracodawcy lub stronie umowy cywilnoprawnej
(np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o współpracy), takich jak np. prawidłowe
dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych (np. płacenie zaliczek na podatki czy składek na
ubezpieczenia społeczne) czy umożliwienie Państwu korzystania z przysługujących na podstawie
przepisów obowiązującego prawa (np. dodatkowe, płatne dni wolne od pracy).
Jako do potencjalnych pracowników lub współpracowników Astri Polska, zwracamy się do Państwa
z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych w toku prowadzonych postępowań
rekrutacyjnych oraz przyszłych postępowań rekrutacyjnych, a także skontaktowania się z Państwem
w celu informowania o wynikach prowadzonych przez nas postępowań rekrutacyjnych. Wyrażenie
zgody na takie działania jest dobrowolne i niezależne od przetwarzania Państwa danych na potrzeby
wykonania łączących nas lub Państwa ewentualnych umów.
Jeśli zgadzacie się Państwo na przetwarzanie danych w ramach prowadzonych przez nas postępowań
rekrutacyjnych, będziemy używali danych tylko do tego celu. To, czy wykorzystamy dane w jednym
konkretnym postępowaniu rekrutacyjnym czy też zarchiwizujemy je na potrzeby przyszłych
postępowań rekrutacyjnych – zależy to tylko i wyłącznie od zakresu udzielonej nam zgody.
Prosimy o zapamiętanie, że udzielona nam zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana
– w dowolnie przez Państwa wybranym momencie. Wycofanie zgody wywierać będzie skutek na
przetwarzanie w przyszłości, czyli od momentu jej wycofania – nie wpłynie na przetwarzanie, które
miało miejsce przed złożeniem oświadczenia o jej wycofaniu. Wycofanie zgody jest bezpłatne i można
zrobić to poprzez wykorzystanie danych podanych na dole poniżej Informacji o prywatności. Istotne
jest, że wycofanie zgody uniemożliwi nam dalsze przetwarzanie danych w celu, którego dotyczyła
zgoda, tj. nie będziemy mogli dalej przekazywać informacji o naszych produktach, usługach czy też
zapraszać na organizowane przez nas wydarzenia. Zwracamy uwagę, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa
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pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo pracownikiem podmiotu współpracującego z Astri
Polska i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową o współpracy).
W toku trwania stosunku pracy lub stosunku współpracy Państwa dane będą w szczególności
przetwarzane w również celach takich jak:
 prowadzenie rozliczeń związanych z zawartymi umowami,
 realizacja uprawnień pracowniczych,
 zapewnianie pozapłacowych świadczeń wynikających z dokonanych pomiędzy nami ustaleń,
 informowanie o naszej działalności w zakresie niezbędnym do realizacji umów,
 organizowanie wydarzeń, np. szkoleń, prezentacji lub konferencji, na których obecność
będzie wynikała z zakresu obowiązków i zadań,
 zapewnienie dostępu do pomieszczeń Astri Polska,
 nadawania dostępu do sieci informatycznej Astri Polska oraz do zasobów sieciowych
niezbędnych do realizowania obowiązującej umowy,
 realizowania świadczeń dodatkowych, których beneficjentami mogą być osoby nie będące
bezpośrednio pracownikiem lub współpracownikiem (np. osoby pozostające w stosunku
małżeństwa, partnerzy, dzieci, czy inne osoby, które zostały wskazane jako osoby uposażone
do odbioru świadczenia z polisy ubezpieczeniowej).
Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania
umów, których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Astri Polska jako administratora
tych danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu
przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualną sytuację. Takie przetwarzanie nie wymaga
Państwa zgody.
Na podstawie obowiązujących przepisów Państwa dane mogą być przekazywane odpowiednim
władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie
kluczowych aspektów działalności, jak np. usługi prawne, księgowe czy kadrowe, jednakże nie będą
przekazywane ani udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii
Europejskiej. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, w związku
z czym zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych
dziedzinach – kancelariom prawnym, biurom rachunkowym czy dostawcom usług technicznych.
Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub
po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej
polityki.
Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych – jest to możliwe bez ponoszenia żadnych
kosztów. Na Państwa żądanie przekażemy bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas
danych osobowych.
Niezależnie od prawa dostępu do danych, przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to
przewidziane prawem). Zawsze możecie Państwo również zażądać od nas sprostowania danych
w wypadku stwierdzenia ich niedokładności.
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Co bardzo ważne, mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania
odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających
dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie
były na bieżąco używane.
W zakresie powyższych żądań mogą Państwo zgłaszać je pisemnie do Astri Polska za pomocą
podanych poniżej danych kontaktowych.
Poniżej podjemy nasze dane kontaktowe. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania
w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt:
1. Za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na https://astripolska.pl/
2. Telefonicznie pod numerem +48 22 57 72 666
3. Pisemnie na nasz adres podany poniżej: Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja
Krakowska 110/114, 02‐256 Warszawa. Kapitał zakładowy spółki: 1.000.000 PLN. KRS:
0000360828, NIP: 5213573202, REGON: 142486314. Spółka jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Na posiadany adres mailowy.
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