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POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES FIRMY SOFTSYSTEM 
SP. Z O.O.

Polityka prywatności firmy SoftSystem Sp. z o.o.

Wprowadzenie
Polityka prywatności sporządzona została zgodnie z obowiązkiem wynikającym z wejścia w życie 
europejskich przepisów o ochronie danych osobowych wg Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności 
SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35 615 Rzeszów. Polityka prywatności 
SoftSystem Sp. z o.o.  (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania 
danych i informacji pochodzących od kandydatów i użytkowników serwisu internetowego 
należącego do SoftSystem Sp. z o.o., tj. www.softsystem.pl. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do SoftSystem 
Sp. z o.o. lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze 
zgłoszeniami, np. do udziału w rekrutacji oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki, Użytkownik
akceptuje jej warunki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

1. Pojęcia użyte w Polityce
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, której tożsamość można ustalić bezpośrednio na 
podstawie treści posiadanych o niej informacji, bądź pośrednio poprzez połączenie tych informacji z 
innymi dodatkowymi informacjami pozwalającymi łącznie na ustalenie jej tożsamości. Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych – zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, 
konkretne, świadome i jednoznaczne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych.

RODO – oznacza Rozporządzenie 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), zgodnie z którym SoftSystem Sp. z o.o. przetwarza 
dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – kandydat do pracy lub osoba odwiedzająca stronę www należącą do SoftSystem Sp. 
z o.o.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez SoftSystem Sp. z o.o. drogą elektroniczną, za 
pomocą strony internetowej, tj: przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Pliki cookies (ciasteczka) – pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego 
użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym 
połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Nie służą do 
ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.
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2. Cel Polityki 
Celem polityki jest ochroda danych osobowych użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
korzystania z witryn internetowych naszej firmy. Informujemy Państwa, że zasady zawarte w 
niniejszej Polityce  mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony 
internetowej SoftSystem Sp. z o.o., jak również w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się 
Państwo z naszą Spółką.

SoftSystem Sp. z o.o.  deklaruje, że zarówno witryny internetowe, jak i inne narzędzia 
wykorzystywane przez Spółkę w bieżącej działalności spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym 
Użytkowników witryn internetowych, w szczególności:

 Rozporządzenie 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. 
Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (RODO).

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 
poz. 1422 z póź. zmianami

 Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 
21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/
WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia 2013r., a od 22 marca 2013r. 
obowiązuje nowa polityka dotycząca cookies.

3. Administrator Danych
Administratorem Danych jest firma SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 
35-615 Rzeszów,  reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt w sprawie przetwarzania danych 
osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@softsystem.pl lub pisemnie na adres 
Administratora Danych wskazany wyżej.

Osoby odwiedzające witrynę SoftSystem Sp. z o. o. powinny być świadome, że informacje z 
zapytania HTTP kierowane do serwera naszej firmy są identyfikowane poprzez adresy URL, 
ujawniają identyfikator plików cookies oraz publiczny adres IP, z którego nadeszło zapytanie.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a 
nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich 
zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. W przypadku, gdy do 
zrealizowania procesu lub usługi niezbędne jest wprowadzenie danych osobowych, Użytkownik 
zostaje o tym informowany.

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe 
użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. O każdym takim przypadku 
podmiot, którego dane osobowe dotyczą, będzie o tym poinformowany.

W celu zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz zapewnienia spełnienia wymogów RODO, SoftSystem Sp. z o.o. ma wdrożone 
odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Świadczą o tym stosowane i przestrzegane 
wewnętrzne polityki, procedury i regulaminy. 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
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a. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie udzielonej 
zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO.

b. realizacji zadań wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz/lub

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
d. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego
e. prowadzenia fanpage naszej firmy pod nazwą „SoftSystem Sp. z o.o”  (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO)

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy partnerskie / współpracujące z SoftSystem Sp. z o.o.
i ich pracownicy uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 
stosownej umowy z  administratorem oraz zobowiązani do zachowania tajemnicy i należytej 
ochrony tego rodzaju informacji, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz 
SoftSystem Sp. z o.o., które muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przekazane firmie SoftSystem Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji celu/ów dla jakiego/jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe są przetwarzane 
zgodnie z okresem ich przydatności, a następnie niszczone.

7. Bezpieczeństwo
SoftSystem Sp. z o.o. zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i 
wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych. SoftSystem Sp. z o.o. stosuje i 
wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

a) zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i 
ciągłości działania-wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyscepcjalizowanych

b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają
c) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności 

przetwarzania danych lub ich kategorii
d) ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa takie jak:

pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych oraz inne środki cyberbezpieczeństwa, 
składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania

8. Prawa Użytkownika
Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem jego danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o.:

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do przenoszenia danych,
6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. SoftSystem Sp. z o.o. 
rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku 
(jeżeli nie spełni tego żądania, poda tego przyczyny). Administrator zapewnia możliwość wnoszenia 
wymienionych żądań drogą elektroniczną na adres iodo@softsystem.pl.

W ramach praw, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu 
na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w 
formie kopii:

1. Cele przetwarzania danych osobowych;
2. Kategorie danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer 

telefonu;
3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, 

instytucji) dane mogą być przekazane;
4. Informacje o prawie do żądania od SoftSystem Sp. z o.o. sprostowania danych, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na 
określone przetwarzanie danych;

5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika 

– wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała dane osobowe;
7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być 

konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

SoftSystem Sp. z o.o.  zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, 
jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi 
na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany 
charakter rozumiemy konieczność zestawienia danych z wielu systemów informatycznych lub 
potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji 
będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach SoftSystem Sp.z o.o.  zobowiązuje się do poinformowania 
Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

9. Informowanie o naruszeniu
Administrator Danych jest zobowiązany do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do 
UODO oraz podmiotowi danych, dla których ta sytuacja może stanowić zagrożenie dla ich praw i 
wolności. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do dokumentowania naruszeń 
ochrony danych osobowych. 

Ewentualne zgłoszenie nastąpi „bez zbędnej zwłoki” i jeżeli jest to wykonalne, nie później niż w 
terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W przypadku, gdy jest małe prawdopodobieństwo 
aby naruszenie skutkowało zagrożeniem dla praw i wolności osób fizycznych, ewentualne 
zgłoszenie nastąpi po czasie wyznaczonym w RODO i będzie zawierało uzasadnione wyjaśnienia. 

Zgłoszenie będzie zawierać: opis naruszenia, kategorię danych, przybliżoną liczbę osób, których 
dane dotyczą, liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie, opis konsekwencji naruszenia danych 
oraz opis środków jakie zastosowano lub jakie Administrator proponuje, w celu naprawy sytuacji lub
zminimalizowania negatywnych konsekwencji naruszenia.
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10. Udostępnianie stron internetowych innych podmiotów

Na stronie internetowej SoftSystem Sp. z o.o. znajdują się linki do stron internetowych 
innych podmiotów, tj. SCC Soft Computer oraz ISD Information Systems. Nasza firma nie 
ma wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności ich stron internetowych i nie 
ponosi za nią odpowiedzialności.

11. Rekrutacja
SoftSystem Sp. z o.o.  prowadzi rekrutację na nowe stanowiska pracy poprzez swoją stronę 
internetową http://www.softsystem.pl/career/recruitment, portale społecznościowe, jak i w 
kontakcie bezpośrednim.

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (jak również przyszłych 
procesów rekrutacji). Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie pod warunkiem 
wyrażenia zgody na przetwarzanie, co oznacza, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w procesie rekrutacji nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie aplikacji. Zgoda ta dotyczy 
wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji. Wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji mogą
być:

 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 osobom upoważnionym przez administratora,
 podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania 

ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom 
zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora. 

Udostępnienie danych może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych wynikających z
przepisów prawa.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesach 
rekrutacji.

Administrator danych:
Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z 
siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, 
NIP 521-00-91-158, kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN, zwany dalej „Administratorem” 

Inspektor ochrony danych (IODO); 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez 
adres e-mail: iodo@softsystem.pl
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Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane 
do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

SoftSystem Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe  także w kolejnych naborach 
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
(dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 osobom upoważnionym przez administratora,
 podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania 

ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom 
zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora. 

Przekazywanie danych poza EOG
Może nastąpić przekazanie Pani/Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku 
realizacją procesów biznesowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
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2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych 
jest dobrowolne.

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 
profilowane.

12. Portale/Media społecznościowe
Media społecznościowe  SoftSystem Sp. z o.o. prowadzone są w celu wizerunkowym oraz 
rekrutacyjnym. Wykorzystywane są do promowania firmy, w tym jej ekspertów, produktów, 
wydarzeń oraz sukcesów biznesowych. Stanowią jeden z kanałów komunikacji zewnętrznej 
SoftSystem Sp. z o.o.

SoftSystem korzysta z takich portali jak:

 LinkedIn
 Facebook
 Instagram
 YouTube

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających nasze kanały w 
mediach społecznościowych
w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez 
SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, na 
portalach społecznościowych Facebook/ Instagram/LinkedIn/YouTube na podstawie 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 
Osobowych), tzw. RODO.  

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 
przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, 
której kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN [dalej Administrator”].  Z Administratorem można 
skontaktować się poprzez e-mail: iodo@softsystem.pl  lub korespondencyjnie pod ww. adresem 
siedziby Administratora. 

2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych:

a) Administrator przetwarza dane osób, które: 

 dokonały subskrypcji fanpage’a Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube SoftSystem Sp. z
o.o. poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” ; „Obserwuj”; „Subskrybuj”;
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 opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” ‘ „Poleć”, „To
mi się podoba”pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u 
Facebook/Instagram/LinkedIn/ YouTube spółki SoftSystem Sp. z o.o. ;

 udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u 
Facebook/ Instagram/LinkedIn/YouTube spółki SoftSystem Sp. z o.o. ; 

 wysłały wiadomość prywatną do SoftSystem Sp. z o.o. poprzez funkcję „Wyślij 
wiadomość” dostępną na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube spółki 
SoftSystem Sp. z o.o. 

 b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: 

 identyfikator Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (zazwyczaj zawierający imię i 
nazwisko lub nick); 

 zdjęcie profilowe jeżeli występuje; 
 informacje, które dostarcza Pani/Pan na swój temat Administratorowi (np. poprzez 

wysłanie wiadomości prywatnej, reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub 
opublikowane na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube SoftSystem Sp. z 
o.o. zdjęcia).

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:  

a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:  

• prowadzeniu fanpage SoftSystem Sp. z o.o. pod nazwą „SoftSystem Sp. z o.o”  
https://www.facebook.com/softsystemrzeszow/ na portalu społecznościowym Facebook, fanpage 
pod nazwą „softsystemrzeszow” https://www.instagram.com/softsystemrzeszow/ na portalu 
Instagram, LinkedIn pod nazwą „SoftSystem Sp. z o.o.”  
https://www.linkedin.com/company/softsystem-sp.-z-o.o./ , YouTube „SoftSystem Rzeszów” https://
www.youtube.com/channel/UCEdGR8O1cehL4ANlQDFiJDQ na warunkach oraz na zasadach 
określonych przez portal Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube i informowania za jego pomocą o 
aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i 
utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych 
funkcjonalności serwisu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (komentarze, wiadomości); 

• ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

b) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez 
czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

c) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków 
prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:  

a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi 
na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp 
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

b) inni Użytkownicy portalu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (z uwagi na fakt, iż 
informacje o osobach obserwujących fanpage i profile, informacje o polubieniach, a także 
treści komentarzy oraz posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne); 

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  

d) właściciel portalu społecznościowego Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube na zasadach 
określonych w ich Regulaminach
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5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator przekazuje dane do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) 
lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki takiego 
przekazywania, jeśli ma ono miejsce. Na początku powstawania każdego nowego projektu 
SoftSystem Sp. z o.o.(w celu zachowania zasady Privacy by design) ocenia zgodność tego projektu z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z 
czym: 

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w 

którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą 
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane 
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas 
równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 

7. Prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na 
potrzeby marketingu bezpośredniego; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Pani/Pana szczególną 
sytuacją; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 
Warszawa.  

8. Informacje o źródle danych 

Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Pani/Pana poprzez wpisy na 
fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube, z portalu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube 
oraz Pani/Pana publicznego profilu. 

9. Pozostałe informacje 

a) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w 
przypadku przetwarzania danych w oparciu o pliki „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane 
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług 
marketingowych.

b) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.  

Dodatkowo SoftSystem Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited/LinkedIn 
Corporation/ Google LLC, D/B/A YouTube pełnią funkcję współadministratorów w zakresie 
przetwarzania danych na potrzeby statystyk. 

13. POLITYKA COOKIES FIRMY SOFTSYSTEM SP. Z O.O.
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Serwis internetowy www.softsystem.pl firmy SoftSystem Sp. z o.o., w celu poprawnego 
funkcjonowania, używa plików cookies, które pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając 
podstawowe funkcje, np. nawigacja po serwisie. Witryna nie może działać poprawnie bez tych 
cookies. Wykorzystywane są również cookies preferencji, które umożliwiają witrynie 
zapamiętywanie informacji o zachowaniu lub wyglądzie witryny, np. preferowany język. Stosowane 
są również statystyczne pliki cookie, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający 
wchodzą w interakcję z serwisem, zbierając i zgłaszając informacje anonimowo. W żadnym 
przypadku mechanizm ciasteczek nie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, 
identyfikacji Użytkowników czy śledzenia ich aktywności w sieci.

Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu 
końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików 
typu cookies w przeglądarce internetowej. Jednak usunięcie plików cookies prowadzi do utraty 
możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Brak zmiany tych ustawień oznacza 
akceptację dla stosowanych cookies.

Podstawa prawna:

Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, 
poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. 
Ustawa weszła w życie 21 stycznia 2013r., a od 22 marca 2013r. obowiązuje nowa polityka 
dotycząca cookies.

Czytaj więcej: dziennik ustaw   dyrektywa unijna

Zmiana Polityki
W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady 
określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik 
zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie 
internetowej : https://www.softsystem.pl/pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies-firmy-
softsystem/

14. Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady 
określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik 
zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie 
internetowej : https://www.softsystem.pl/pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies-firmy-
softsystem/

Koniec wersji polskiej
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ENGLISH VERSION

PRIVACY & COOKIE POLICY OF SOFTSYSTEM SP. Z O.O.

Privacy policy of SoftSystem Sp. z o.o.

Introduction
The privacy policy was prepared in accordance with the obligation arising from the entry into force 
of the European provisions on the protection of personal data according to (EU) 2016/679 
Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on free flow of such data and 
repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (EU Official Journal 119, 
4.05.2016, p. 1). This document is a description of the privacy policy of SoftSystem Sp. z o.o. with 
headquarters at ul. Leszka Czarnego 6a, 35 615 Rzeszów. Privacy policy of SoftSystem Sp. z o.o. 
(hereinafter: the Policy) defines the rules, method of processing and using data and information 
from candidates and users of the website belonging to SoftSystem Sp. z o.o., i.e. 
www.softsystem.pl.

Please read the Policy carefully. By accessing the website belonging to SoftSystem Sp. z o.o. or by 
using it and sending us any personal data regarding applications, e.g. to participate in recruitment 
process and by reading the content of this Policy, the User accepts its terms and confirms that 
he/she has read its content.

1. Terms used in the policy 
Personal data - information about a natural person whose identity can be determined directly on 
the basis of the content of information about him, or indirectly by combining this information with 
other additional information that allows to determine his identity. Consent to the processing of 
personal data - the consent of the data subject means voluntary, specific, conscious and 
unambiguous action confirming the consent to the processing of personal data concerning him.

GDPR – stands for Regulation  of the European Parliament and of the Council 2016/679 (EU) of 27 
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and  
free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on data 
protection), according to which SoftSystem Sp. z o.o. processes Users' personal data.

User - a job candidate or a person visiting the website belonging to SoftSystem Sp. z o.o.

Services -  services provided by SoftSystem Sp. z o.o. electronically via the website, i.e. sending 
documents necessary in the recruitment process.

Cookies - text files that are saved on the user's end device disk, used by the server to recognize 
the user's device when reconnecting. Cookies are downloaded each time you enter and exit the 
website. They are not used to determine the identity of users, but only their devices.
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15. The purpose of policy
The purpose of this policy is to protect users' personal data and ensure the safe use of our 
company's websites. Please be advised that the principles contained in this Policy apply whenever 
you use the SoftSystem Sp. z o.o. website, as well as in any other case when you contact our 
company.

SoftSystem Sp. z o.o. declares that both websites and other tools used by the Company in its day-
to-day operations meet the requirement of compliance with applicable law, in particular those that 
protect the privacy of natural persons, including Website Users, in particular:

 (EU) 2016/679 Regulation  of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data and repealing Directive 95/46 /WE. EU Official Journal. L. 
2016 Nr 119/1 (GDPR)

 Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, i.e. Journal of Laws from 2013 
item 1422, as amended

 Articles 173, 174 and 209 of the amended Telecommunications Law (Journal of Laws of 
21.12.2012, item 1445), which adapted Polish provisions to EU Directives 2009/136 / EC 
and 2009/140 / EC. The Act entered into force on January 21, 2013, and since March 22, 
2013 a new cookie policy has been in force. 

16. Data Administrator

The data administrator is SoftSystem Sp. z o.o. with headquarters at ul. Leszka Czarnego 6a, 35-
615 Rzeszów, represented by the Director. Contact regarding the processing of personal data is 
possible via the e-mail address: iodo@softsystem.pl or in writing at the Data Administrator's 
address given above.

People visiting SoftSystem Sp. z o. o. website  should be aware that the information from the HTTP 
request directed to our company's server is identified by URL addresses, reveals the cookie ID and 
the public IP address from which the request came.

Providing personal data by the User is mandatory when the premise for the processing of personal 
data is a law or an agreement concluded between the parties, whereas not providing personal data 
may result in the inability to achieve the purposes for which personal data are collected or the 
inability to conclude such an agreement. In case entering personal data is necessary to complete 
the process or service, the User shall be informed about it.

In connection with data processing, there will be no automated decision making or profiling. There 
may be cases when the Administrator transfers  User’s personal data to a third country or 
international organizations. The subject to whom personal data pertains shall be informed about 
each such case.

In order to ensure the protection of the rights and freedoms of natural persons in connection with 
the processing of personal data and to ensure compliance with the requirements of the GDPR, 
SoftSystem Sp. z o.o. has implemented appropriate organizational and technical measures. This is 
demonstrated by internal policies, procedures and regulations that have been  followed.

P a g e  14 | 23



Polityka prywatności i polityka cookies firmy SoftSystem Sp. z o.o.

Obowiązuje od:
Valid from:

27/05/2022
05/27/2022r.

Version:
Wersja:

2.1

17. Purposes and legal grounds for data processing

Data is processed, in particular, to: 

a) perform the contract to which the data subject is a party or take
action at the request of the data subject before concluding the
contract - based on the consent given to the processing of data
to the extent and for the purposes set out in the content of the
consent - pursuant to art. 6 clause 1 lit. a) GDPR.

b) implement tasks arising from the fulfillment of legal obligations
incumbent  on the  Administrator  -  art.  6  clause 1  lit.  c)  GDPR
and / or

c) implement contracts concluded with contractors - art. 6 clause 1
lit. b) GDPR

d) conduct recruitment process
e) run a fanpage of our company under the name "SoftSystem Sp. z

o.o "(art.6 par.1lit.f GDPR)

18. Personal Data recipients 
The recipients of personal data may be partner companies / companies cooperating with 
SoftSystem Sp. z o.o. and their employees authorized to obtain personal data on the basis of legal 
provisions or an appropriate agreement with the administrator, and are obliged to maintain 
confidentiality and due protection of such information, subcontractors and entities providing 
services to SoftSystem Sp. z o.o., who must have access to data to perform their duties.

19. Data retention period
Personal data provided to SoftSystem Sp. z o.o. will be processed for the period necessary to 
achieve the purpose(s) for which they were collected, and after that for the period and to the extent
required by the provisions of generally applicable law. Personal data is processed according to its 
useful life and then destroyed.

20. Safety
SoftSystem Sp. z o.o. provides a level of security corresponding to the risk of violation of the rights 
and freedoms of natural persons as a result of the processing of personal data. SoftSystem Sp. z 
o.o. applies and implements appropriate personal data security measures. For this purpose it:

a) ensures an appropriate state of knowledge about information security, cybersecurity and 
business continuity - internally or with the support of specialized entities

b) categorizes the data and processing activities in terms of the risks they present
c) conducts risk analyses  of violation of the rights or freedoms of natural persons for data 

processing activities or categories thereof
d) sets out organizational and technical security measures that can be used, such as 

pseudonymization, personal data encryption and other cyber security measures, which 
constitute the ability to continually ensure the confidentiality, integrity, availability 
and resilience of systems and processing services
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21. User’s Rights 
In accordance with chapter III, art. 15-21 GDPR, the User has the following rights in connection with 
the processing of his personal data by SoftSystem Sp. z o.o.:

1. The right to access your personal data,
2. The right to correct processed data,
3. The right to delete data ("the right to be forgotten"),
4. The right to limit data processing,
5. The right to transfer data,
6. The right to object to further data processing,
7. The right not to be subject to decisions based solely on automated processing, including 

profiling.

The implementation of each of the aforementioned rights is at the User’s request. SoftSystem Sp. z 
o.o. examines the submitted application and sends a response within 1 month of the date of receipt
of the application (if it does not meet this request, it will provide the reasons). The administrator 
provides the opportunity to submit these requests electronically at iodo@softsystem.pl.

As part of the rights, the User may at any time withdraw consent to further processing of personal 
data for purposes that require consent, provided that the withdrawal of consent does not affect the 
legal use of personal data in activities carried out on the basis of consent before its withdrawal.

Under the right of access, the User is entitled to obtain the following information in the form of a 
copy:

1. The purposes of processing personal data;
2. Categories of personal data - what data we process, e.g. name, surname, telephone 

number;
3. Information about recipients or categories of data recipients - to whom (person, company, 

institution) data may be transferred;
4. Information on the right to request from SoftSystem Sp. z o.o. to correct  data, delete it or 

limit its processing and to object to specific data processing;
5. Information on the possibility to submit a complaint to the Office for Personal Data 

Protection;
6. Information about the data source, if the data was not obtained directly from the User - an 

indication of the person or company or institution that provided personal data;
7. On the use of profiling: on what principles it is taken, what can be the consequences of 

profiling for the User.

SoftSystem Sp. z o.o. stipulates that it has the option of not answering the request or answering 
later than up to two months due to the number of inquiries or the complex nature of the inquiry. By 
complicated nature we understand the need to collate data from many IT systems or the need to 
consult more than one person from a department or departments in order to obtain the information 
that is the subject of the application.

 In both of the aforementioned situations, SoftSystem Sp.z o.o. undertakes to inform the User of this
fact, providing justification each time.
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22. Breach reporting
The Data Administrator is obliged to report the breach of personal data protection to UODO and the
data subject, for which this situation may pose a threat to their rights and freedoms. The Personal 
Data Administrator is obliged to document personal data breaches.

Possible notification will be made "without undue delay" and, if feasible, no later than 72 hours 
after the violation has been established. If the violation is unlikely to result in a threat to the rights 
and freedoms of natural persons, possible notification will take place after the time specified in the 
GDPR and will contain reasoned explanations.

The notification will contain: description of the breach, category of data, approximate number of 
data subjects, number of entries affected by the breach, description of the consequences of the 
breach and description of the measures that have been applied or which the Administrator 
proposes  in order to correct the situation or minimize the negative consequences of the breach.

23. Sharing websites of other entities

On SoftSystem Sp. z o.o. website there are links to websites of other entities, i.e. SCC Soft 
Computer and ISD Information Systems. Our company has no influence on the privacy policy of 
their websites and bears no responsibility for it.

24. Recruitment
SoftSystem Sp. z o.o. recruits for new positions through its website http://www.softsystem.pl/career/
recruitment, social networking sites as well as direct contact.

The data is collected only for the needs of the recruitment process (as well as future recruitment 
processes). The personal data provided will be processed only subject to consent to processing, 
which means that without consent to the processing of personal data in the recruitment process it 
will not be possible to accept and consider the application. This consent applies to all documents 
submitted as part of recruitment processes. Consent to the processing of data for the purposes of 
future recruitments is not mandatory.

The following may be the recipients of your personal data in the 
recruitment process:

 state authorities or other entities authorized pursuant to legal provisions,
 persons authorized by the administrator,
 entities supporting recruitment processes,
 entities processing personal data at the request of the administrator to perform the 

obligations incumbent on the administrator, including subcontractors, suppliers of external 
systems supporting the administrator's activities.

Sharing data may only take place for the benefit of authorized entities resulting from legal 
provisions.
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INFORMATION CLAUSE FOR PERSONS PARTICIPATING IN 
RECRUITMENT PROCESSES.

Data Administrator:
Please be advised that the administrator of your personal data is SoftSystem Sp. z o.o. with 
headquarters in Rzeszów at ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, entered into the Register of 
Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Rzeszów, XII Commercial 
Department of the National Court Register, under KRS number 0000065507, REGON number 
001417972, NIP 521-00-91-158, the share capital is 640,794.00 PLN, hereinafter referred to as 
"Administrator"

Data Protection Officer (IODO);
We have appointed a Personal Data Protection Inspector who can be contacted at: 
iodo@softsystem.pl

Purpose and legal basis for data processing 
Your personal data, to the extent indicated in the provisions of labour law1, will be processed in 
order to carry out the current recruitment procedure2, while other data, including contact details, 
will be processed based on consent3, which may be withdrawn at any time.

Your personal data will be processed by SoftSystem Sp. z o.o. also in future recruitment processes, 
provided you grant your consent4, which may be withdrawn at any time. 

If the documents contain the data referred to in art. 9 item 1 GDPR, your consent for this data 
processing5  will be necessary, but can be withdrawn at any time.

1Article 22 of the Act of 26 June 1974 of Labour Code (Journal of Laws of 2018, item 917, as 
amended) and §1 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of May 28, 1996 on the
scope of keeping records by employers in matters related to the employment and the manner of 
keeping employee personal files (Journal of Laws of 2017, item 894, as amended);

2Article 6 para. 1,  (b) of (EU) 2016/679 Regulation of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data 
Protection Regulation ) (Official Journal of the EU L 119 of 04/05/2016, p. 1, as amended) 
(hereinafter: GDPR);

3Article 6 para. 1 point a GDPR;

 4Article 6 para. 1 point a GDPR;

5Article 9 para. 2 point a GDPR

Recipients of personal data 
Your data may be transferred to:

 state authorities or other entities authorized pursuant to legal provisions,
 persons authorized by the administrator,
 entities supporting recruitment processes, 
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 entities processing personal data at the request of the administrator to perform the 
obligations incumbent on the administrator, including subcontractors, suppliers of external 
systems supporting the administrator's activities.

Transferring data outside the EEA
Your data may be transferred to a partner in the USA and/or Europe in connection with the 
implementation of business processes.

Data storage period
Your data collected in the current recruitment process will be stored until the recruitment process is
completed.

Regarding your consent for the use of personal data for future recruitment purposes, your data will 
be used for 12 months starting from the end of the recruitment process.

Rights of data subjects 
1) You have the right to : 
2) access your data and receive a copy of it
3) correct your personal data;
4) limit the processing of personal data;
5) delete personal data;
6) lodge a complaint with the President of the UODO (to the address of the Office for Personal 

Data Protection, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warsaw)

Information on the requirement to provide data:
Providing your personal data in the scope resulting from art. 221 of the Labour Code is necessary to 
participate in the recruitment procedure. Providing other data  is voluntary.

Profiling:
Please be advised that we do not make decisions in an automated manner and your data is not 
profiled.

25. Portals/Social media
SoftSystem Sp. z o.o. Social media  are run for image and recruitment purposes. They are used to 
promote the company, including its experts, products, events and business successes. They 
constitute one of the external communication channels of SoftSystem Sp. z o.o.

SoftSystem uses such portals as:

 LinkedIn
 Facebook
 Instagram
 YouTube
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INFORMATION CLAUSE FOR VISITORS TO OUR CHANNELS ON SOCIAL 
MEDIA
in the field of processing personal data in connection with the fanpage run by SoftSystem Sp. z o.o. 
with headquarters in Rzeszów at ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, on social networking 
sites Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46 / 
EC (General Data Protection Regulation), the so-called RODO.

1. Data Administrator:

Please be advised that the administrator of your personal data is SoftSystem Sp. z o.o. with 
headquarters in Rzeszów at ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, entered into the Register of 
Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Rzeszów, XII Commercial 
Department of the National Court Register, under KRS number 0000065507, REGON number 
001417972, NIP 521-00-91-158, the share capital is 640,794.00 PLN,
hereinafter referred to as "Administrator". The Administrator can be contacted by e-mail: 
iodo@softsystem.pl or by post at the address specified above. 

2. Categories of persons whose data are processed and scope of processed data

a) The administrator processes the data of persons who:

 subscribed to Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube fanpage of  SoftSystem Sp.z o.o. 
by clicking the "Like"; "Follow"; "Subscribe" icon. 

 posted their comment, shared it or clicked the "Like", "Recommend", "I like it" icon under 
any of the posts posted on Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube fan page of 
SoftSystem Sp. z o.o. ;

 shared any of the materials posted on Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube fanpage 
of SoftSystem Sp. z o.o.  on their profile

 sent a private message to SoftSystem Sp. z o.o. via the "Send message" function available 
on Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube fanpage of SoftSystem Sp. z o.o.

b) The administrator processes the following types of personal data:

 Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube nametag (usually containing name and surname 
or nickname)

 profile picture if present;
 information that you provide to the Administrator (e.g. by sending a private message, 

reaction to posts, the content of comments added or photos published on  Facebook / 
Instagram / LinkedIn / YouTube of SoftSystem Sp.z o.o. fanpage).

3. Purposes and  basis for data processing 

The administrator processes your personal data:

a) on the basis of a legitimate interest (art.6 par.1 lit.f GDPR) consisting of:
 running a SoftSystem Sp.z o.o. fanpage under the name "SoftSystem Sp. z o.o "https://

www.facebook.com/softsystemrzeszow/ on social networking site Facebook, fanpage 
under the name" softsystemrzeszow "https://www.instagram.com/softsystemrzeszow/ 
on Instagram portal, LinkedIn under the name" SoftSystem Sp. z o.o. " 
https://www.linkedin.com/company/softsystem-sp.-zo.o./, YouTube "SoftSystem 
Rzeszów" https://www.youtube.com/channel/UCEdGR8O1cehL4ANlQDFiJDQ on the 
terms and conditions set out by Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube and 
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informing via it about the Administrator's activity, promoting events and brands, 
products and services, building and maintaining a community with the Administrator 
and in order to communicate via the available functionalities of Facebook / Instagram / 
LinkedIn / YouTube (comments, messages );

 possible determination, investigation or defense against claims.
b) on the basis of separately granted consent to the extent and purpose specified in the 

content of the consent and for the time to withdraw the consent (the basis of Article 6 
paragraph 1 point a. or Article 9 paragraph 2 point a of the GDPR);

c) on the basis of statutory requirements in order for the Administrator to fulfill legal 
obligations arising from legal provisions (basis from Article 6 paragraph 1 letter c of the 
GDPR).

4. Data recipients 

Your data will be accessible to 

a) persons authorized by the administrator, subcontractors and entities processing personal 
data at the request of the administrator  (including IT services, technical support) who have
to access the data in order to fulfil their duties

b) other Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube Users (due to the fact that information 
about people following the fanpage and profiles, information about likes, as well as the 
content of comments and posts and other information provided by Users are public);

c) public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of public 
authorities, to the extent and for purposes that result from the provisions of generally 
applicable law;

d) owner of social networking site Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube on the principles 
set out in their Regulations

5 Transfer of data to third countries or international organizations
SoftSystem Sp. z o.o. transfers data to third countries (i.e. outside the EU, Norway, 
Liechtenstein, Iceland) or to international organizations and ensures the lawful conditions of
such transfer, if it occurs. At the beginning of each new project, SoftSystem Sp. z o.o. (in 
order to comply with the Privacy by design principle) assesses the compliance of this 
project with the provisions on the protection of personal data.

6 Data retention period

Data processing period is related to the purposes and grounds for their processing, therefore:

 data processed on the basis of consent will be processed until the consent is withdrawn;
 data processed on the basis of statutory requirements will be processed for the time during 

which the law requires the storage of data;
 data processed on the basis of the Administrator's legitimate interest will be processed until

such objection is effectively lodged or that interest ceases, e.g. data processed for the 
purpose of pursuing or defending against claims will be processed for a time equal to the 
period of limitation of these claims.

7 Rights

You have the right to:

a) request access to your personal data, correct, delete or limit  processing, as well as the 
right to transfer data,

b) withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was 
carried out on the basis of consent before its withdrawal,
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c) object to the processing of your data for the purposes of direct marketing at any time
d) object to the processing of data due to your particular situation;
e) lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2; 

00-193 Warsaw.

8 Information on the data source 

The Administrator receives your personal data directly from you through the Facebook / 
Instagram / LinkedIn / YouTube fanpage entries, from the Facebook / Instagram / LinkedIn / 
YouTube portal and your public profile.

9 Other information 
 Personal data will not be processed in an automated manner. It may happen that in the 

case of data processing based on "cookies", your data may be processed in an automated 
manner, but only for the purpose of marketing services.

 Providing your data is voluntary.

In addition, SoftSystem Sp. z o.o. indicates that together with Facebook Ireland Limited / LinkedIn 
Corporation / Google LLC, D / B / A YouTube act as co-administrators in the field of data processing 
for the purposes of statistics.

26. Cookies Policy

The website www.softsystem.pl of SoftSystem Sp. z o.o., in order to function properly, uses cookies 
that help to make the website useful, enabling basic functions, e.g. website navigation. The website
cannot function properly without these cookies. Preference cookies are also used to enable a 
website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your 
preferred language. Statistics cookies are also used to help website owners to understand how 
visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. In no case is 
the cookie mechanism used to store personal data, identify Users or track their activity on the web.

Each User may not consent for placing of cookies on his/her terminal device. For this purpose, use 
the option of disabling the downloading and storage of cookies in the web browser. However, 
deleting cookies leads to the loss of some of the website's functionalities. If you do not change 
these settings, you accept the cookies used.

Legal basis:

Art. 173,174 and art. 209 of the amended Telecommunications Act (DzU of 21.12.2012, Item 1445),
which adapted Polish regulations to European Union directives 2009/136/WE and 2009/140/WE. The
Act entered into force on 21 January 2013 and since 22 March 2013 a new cookie policy has been in
force.

Read more: dziennik ustaw   dyrektywa unijna

27. Change of Policy
Due to the development and progress of technology and changing legal provisions, the principles 
set out in this Privacy Policy may change. The User will be informed about the change of these rules
by posting new content of this document on the website: https://www.softsystem.pl/privacy-cookie-
policy-of-softsystem/
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