
POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

SAS Advisors Sp. z o.o. Sp. k. 

 

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych (dalej „Polityka”) określa zasady i podstawy 
prawne przetwarzania danych osobowych przez Sas Advisors Sp. z o.o. Sp. k. (dalej „Spółka”).  

Polityka dotyczy danych osobowych: 

1) kontrahentów oraz pracowników (współpracowników) i przedstawicieli kontrahentów Spółki;  

2) osób fizycznych kontaktujących się ze Spółką oraz osób z którymi kontaktuje się Spółka w 
jakiejkolwiek formie (e-mail, telefon, poczta), jeżeli przetwarza dane osobowe tych osób;  

3) kandydatów do pracy w ramach rekrutacji prowadzonej przez Spółkę. 

Polityka stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 
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), dalej: „RODO”. 

Z niniejszej Polityki dowiedzą się Państwo w szczególności, jakie kategorie danych osobowych 
przetwarza Spółka, na jakiej podstawie prawnej, przez jaki okres oraz komu dane te są udostępniane. 
Polityka wskazuje również uprawnienia, jakie przysługują Państwu w zakresie danych osobowych na 
mocy przepisów RODO.  

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie skontaktować się ze Spółką pisząc 
na adres siedziby, telefonicznie pod numerem telefonu (22) 223 05 34, z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej na adres: rodo@sasadvisors.pl lub wykorzystując formularz kontaktowy na stronie 
internetowej Spółki pod adresem: http://sasadvisors.pl/contact/. 

**** 

I. DANE OSOBOWE KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW (WSPÓŁPRACOWNIKÓW) LUB 
PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW SPÓŁKI (RELACJE B2B) 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach relacji B2B (danych kontrahentów lub 
ich pracowników i współpracowników) jest SAS Advisors Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 
Warsaw Trade Tower, 35 piętro Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.  

2. Cele przetwarzania danych osobowych w relacjach z kontrahentami 

Spółka przetwarza dane osobowe w celu utrzymania relacji biznesowych w celu nawiązania współpracy 
z kontrahentami w ramach swojej działalności gospodarczej, w tym w szczególności odpowiedzi na 
przedstawiane oferty i pytania, realizacji i wykonania umów łączących Spółkę z kontrahentami, a także 
w celu ochrony interesów Spółki, w tym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń powstałych w 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umów współpracy.  

3. Kategorie danych osobowych 

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce pracy, 
stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email). 
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4. Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako 
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania 
współpracy, utrzymywaniu relacji biznesowych, ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń, a także 
prowadzenia działalności marketingowej.  

Jeżeli dane osobowe dotyczą kontrahenta będącego osobą fizyczną, podstawę prawną stanowi 
również art. 6 ust. 1 lit b RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania 
umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem.  

5. Źródło danych  

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od podmiotów danych, kontrahentów lub ze źródeł 
publicznie dostępnych.  

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy ze Spółką. Dane mogą zostać 
usunięte we wcześniejszym terminie - w przypadku zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także w przypadku, gdy dane nie będą niezbędne do osiągnięcia usprawiedliwionego 
celu.  

Dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej wyłącznie, gdy ich przetwarzanie będzie 
wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub 
dochodzenia roszczeń w ramach działalności w roli naszego kontrahenta.  

7. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Spółki usługi 
administracyjne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się 
obsługą kontrahentów).  

Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas 
niezależnym), jeżeli zostały udostępnione w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że mogą być 
udostępnione podmiotom trzecim w sprawach służbowych i kontaktów biznesowych. 

Dane osobowe mogą zastać również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie decyzji odpowiednich organów 
państwowych.  

8. Prawa podmiotów danych  

W ramach uprawnień przyznanych przez rozporządzenie RODO, podmiotom danych przysługuje 
prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i odbiorcach danych; (2) żądania skorygowania nieprawidłowych lub 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; (3) żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; (4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację 
podmiotu danych; (5) przenoszenia danych osobowych.  

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są 
przetwarzane niezgodnie z prawem. 

9. Poinformowanie pracowników i współpracowników 

Każdy z kontrahentów Spółki powinien poinformować swoich pracowników i współpracowników, 

których dane udostępnia Spółce, o niniejszej Polityce.  



II. DANE OSOBOWE POZYSKIWANE W RAMACH KONTAKTÓW ZE SPÓŁKĄ   

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach kontaktu ze Spółką, z wykorzystaniem 
udostępnionego formularza, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub w ramach poczty 
tradycyjnej, jest SAS Advisors Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Warsaw Trade Tower, 35 piętro 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.  

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w związku z kontaktem ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie, z 
wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
http://sasadvisors.pl/contact, telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub 
tradycyjnej.   

Dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktowych w bieżących sprawach związanych z 
działalnością Spółki, w tym w celu odpowiadania na pytania, jak również w celu możliwego nawiązania 
współpracy lub innych relacji.  

3. Zakres przetwarzanych danych 

W ramach kontaktu, Spółka przetwarza następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób 
kontaktujących się: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres 
korespondencyjny, numer telefonu, adres email) oraz inne dane jakie osoby kontaktowe udostępnią 
Spółce.  

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania, nawiązywaniu 
i utrzymywaniu relacji w związku z kontaktem.  

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane zostaną usunięte po upływie 30 dni od chwili kontaktu (załatwienia sprawy), jeśli Spółka nie 
podejmie współpracy z osobą kontaktującą się. Dane osobowe pozyskiwane w ramach kontaktu będą 
przetwarzane dalej przez okres utrzymywania relacji, jeżeli zostanie nawiązana ze Spółką oraz przez 
okres jednego roku po ustaniu tej relacji.  

Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie - w przypadku otrzymania sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także w przypadku, gdy nie będą niezbędne do osiągnięcia celu wynikającego z 
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.  

Dane będą przetwarzane prze okres dłuższy niż wskazany powyżej wyłącznie, gdy będą istnieć inne 
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, np. obowiązek prawny lub przyszła umowa ze 
Spółką. 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Spółki usługi 
administracyjne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się 
obsługą kontrahentów).  

Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas 
niezależnym), jeżeli zostały udostępnione w takiej sposób, z którego jednoznacznie wynika, że mogą 
być udostępnione podmiotom trzecim w sprawach służbowych i kontaktów biznesowych. 
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Dane osobowe mogą zastać również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie decyzji odpowiednich organów 
państwowych. 

7. Prawa podmiotów danych  

W ramach uprawnień przyznanych przez rozporządzenie RODO, podmiotom danych przysługuje 
prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i odbiorcach danych; (2) żądania skorygowania nieprawidłowych lub 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; (3) żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; (4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację 
podmiotu danych; (5) przenoszenia danych osobowych.  

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 

III. DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach procesu rekrutacji jest SAS Advisors Sp. 
z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Warsaw Trade Tower, 35 piętro ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny 
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na rekrutowanym stanowisku (czynności 
zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku).  

Za odrębną zgodą kandydata Spółka będzie przetwarzać dane osobowe na potrzeby przyszłych 
(ewentualnych) procesów rekrutacyjnych.  

3. Zakres przetwarzanych danych 

W ramach procesu rekrutacji Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wskazane przez kandydatów, 
w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane podane dobrowolnie przez kandydatów. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest: 

1) w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) § 1 
Kodeksu pracy;  

2) w przypadku zatrudnienia w ramach umowy cywilno-prawnej - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;  
3) w przypadku pozostawienia danych osobowych na potrzeby przyszłych (ewentualnych) rekrutacji 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4) w przypadku danych osobowych innych niż wskazanych w przepisach, w szczególności Kodeksu 

pracy, w tym wizerunku kandydata, a także dodatkowych informacji przekazanych w procesie 
rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończonym 
procesie rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, chyba że kandydat wyrazi odrębną zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych (ewentualnych) rekrutacji w Spółce. W 



takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat 
od wyrażenia zgody.  

6. Odbiorcy danych 

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji mogą zostać udostępnione podmiotom, które 
świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne), a także podmiotom 
pośredniczącym w zakresie usług zatrudnienia. Dane osobowe mogą zastać również udostępnione 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również 
na podstawie decyzji odpowiednich organów państwowych.  

7. Prawa podmiotów danych  

W ramach uprawnień przyznanych przez rozporządzenie RODO, podmiotom danych przysługuje 
prawo: (1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i odbiorcach danych; (2) żądania skorygowania nieprawidłowych lub 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; (3) żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; (4) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację 
podmiotu danych; (5) przenoszenia danych osobowych. 

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (dane przekazane w CV i w 
liście motywacyjnym, inne niż wskazane w przepisach prawa oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji), 
osoba ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku uznania, że dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 


