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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

przez Radscan 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 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. 

Administratorem danych osobowych jest Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000169622. 

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji drogą e-mailową na 

adres radscan@radscan.se 

Podstawowa zasada przetwarzania danych osobowych 

Radscan przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pozyskanych danych 

osobowych. Radscan przetwarza je zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 

dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych, przestrzegając prawa do zachowania 

prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.  

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Firma Radscan zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika jako klienta lub dostawcy w celu 

realizacji bieżących umów oraz ułatwienia przygotowania ofert i zamówień. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania i płacenia faktur, posiadania poprawnych 

danych kontaktowych w okresach obowiązywania umów i między nimi oraz w celu 

przestrzegania ustawy o rachunkowości. 

Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych przez firmę Radscan 

jest Obowiązek Prawny dotyczący dokumentów związanych z rachunkowością, Umowa, którą 

zawarliśmy lub zawrzemy z dostawcą lub klientem, oraz Prawnie Uzasadniony Interes w 

okresie między kontraktami. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Radscan przetwarza dane kontaktowe klientów i dostawców, tj. imię i nazwisko, numer telefonu 

i adres e-mail. Oprócz tego, co dwa lata przeprowadza się ankiety wśród klientów, które są 

przechowywane na firmowym serwerze. Dokumenty, w których może pojawić się imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnienie ankiety, są przechowywane w taki sposób, aby 

dostęp do nich miał wyłącznie kadra kierownicza Radscan. 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

mailto:radscan@radscan.se
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Przekazanie danych osobowych przez uczestnika nie jest wymogiem ustawowym ani umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny. 

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe? 

Dane są przetwarzane i przechowywane tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. Są 

przechowywane głównie w Outlooku i telefonach komórkowych pracowników. Telefony i 

komputery są chronione hasłami i nie są pozostawione bez opieki. 

W niektórych przypadkach dane osobowe są przechowywane w dokumentacji projektu, tak jak 

np. nazwy i adresy e-mail w protokołach. Dokumenty te są przechowywane na naszym serwerze 

i są dostępne tylko dla pracowników Radscan i chronione przez zapory ogniowe/sieciowe 

(firewall) i hasła. 

Jak długo firma Radscan przechowuje dane osobowe? 

Ponieważ nasze relacje biznesowe z klientami i dostawcami są okresowe i w niektórych 

przypadkach może nastąpić dłuższa przerwa między kontraktami, dane osobowe 

przechowywane są również w czasie między umowami. Są one na bieżąco aktualizowane w 

celu zapewnienia ich poprawności. 

Każdy z naszych klientów i dostawców jako osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych 

osobowych - na zasadach określonych w RODO. Najwygodniej to zrobić, wysyłając wiadomość 

e-mail na adres radscan@radscan.se lub dzwoniąc do Dyrektora Andrzeja Nowickiego 

+48694410774. 

Administrator przekaże dane osobowe odbiorcom danych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał 

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dane osobowe kandydatów 

W procesie rekrutacji zbierane są dane osobowe w postaci CV i listów motywacyjnych. 

Dane zwykle zawarte w tym dokumentach to nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, adres, 

historia zatrudnienia, ukończone szkoły oraz zainteresowania danej osoby. 
 

Cel 

 

Radscan potrzebuje tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Informacje te zostają 

podane dobrowolnie i dlatego można uznać, że zgoda na ich przetwarzanie została udzielona. 

 
Przetwarzanie  

 

Dane osobowe kandydatów są zazwyczaj otrzymywane pocztą elektroniczną. Są one 

przechowywane w formie elektronicznej a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy. 

Po zapisaniu danych na serwerze są usuwane z wiadomości e-mail. 
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Dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata. W 

przypadkach, gdy nie dochodzi do zatrudnienia ale kandydat pozostaje w sferze zainteresowania 

Radscan, występujemy o zgodę na dalsze ich przechowywanie. 


