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Polityka prywatności 
31.1.2023 r. 

Informacje wstępne 

Szanując prawo do prywatności osób, które po-

wierzyły ODO 24 sp. z o.o. (dalej „ODO 24”) swoje 

dane osobowe, w tym osób korzystających z na-

szych usług, naszych kontrahentów i ich pracowni-
ków oraz subskrybentów biuletynu informacyj-

nego, pragniemy zadeklarować, że pozyskane 

dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europej-
skimi przepisami prawa oraz w warunkach gwaran-

tujących ich bezpieczeństwo. 

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy 
obowiązujące w ODO 24 zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 

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”). 

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i 

sposobach przetwarzania, jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkow-
ska 45 (kod pocztowy: 03-812). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobo-
wych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: biuro@odo24.pl. 

  

mailto:biuro@odo24.pl
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Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

ODO 24 oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bez-

pieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane oso-
bowe w następujących celach: 

Cel przetwarzania 

Podstawa prawna  

oraz  
okres przechowywania danych 

Prawnie uzasad-

niony interes (art. 

6 ust. 1 lit. f 
RODO),  

jeśli występuje 

Działania zmierza-

jące do zawarcia i re-
alizacji umowy z 

klientem lub kontra-

hentem, w zakresie 

działalności admini-
stratora, w tym w 

celu prowadzenia 

szkoleń otwartych, 
dostarczania „Biule-

tynu Informacyj-

nego”, usługi „Po-
moc ODO 24”, pro-

wadzenia „Szkoleń e-

learningowych”, do-

starczania usługi 
„ODO Nawigator”, 

oraz organizacji we-

binarów 

art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób 

współpracujących z nami w imieniu 

klienta/kontrahenta) 

 

Przez czas określony umową, uzgod-

niony przez strony lub niezbędny do 

wykonania przez administratora zobo-

wiązań wymagających przetwarzania 
danych 

Potrzeba kontaktu 
z klientami / pracow-

nikami / współpra-

cownikami klientów i 
kontrahentów 

w związku z działa-

niami podjętymi w 

celu zawarcia 
umowy lub jej reali-

zacji 

Rozpatrywanie skarg, 

wniosków i reklama-
cji 

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO 

 

Przez czas trwania umowy lub do 
czasu upływu rękojmi lub rozliczenia 

reklamacji 

Potrzeba kontaktu 
z pracowni-

kami/współpracow-

nikami klientów w 
związku z rozpatry-

waniem skarg, wnio-

sków i reklamacji 

Ustalenie,  

dochodzenie 

i obrona roszczeń 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 

Przez czas do upływu terminów prze-

dawnienia roszczeń wynikających z 
umowy – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 

Przetwarzanie da-

nych klientów lub 

kontrahentów i ich 

pracowników/współ-
pracowników 
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w związku z ustale-

niem, dochodze-

niem i obroną rosz-
czeń 

Prowadzenie  

rozliczeń,  

księgowości i  

sprawozdawczości  

finansowej 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

Przez czas do wygaśnięcia obowiąz-
ków dotyczących przechowywania da-

nych, wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności przechowywa-

nia dokumentów księgowych (co do 

zasady przez 5 lat po roku, w którym 

wystąpiło zdarzenie prawne, które ob-

ligowało do wystawienia dokumentu 
księgowego) 

− 

Prowadzenie  

statystyk 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 
Przez czas prowadzenia innej, wskaza-

nej w niniejszej tabeli operacji prze-

twarzania. Nie przechowujemy danych 

osobowych wyłącznie do celów staty-

stycznych 

Usprawnienie pro-

wadzonej działalno-
ści dzięki wnioskom 

wyciągniętym na 

podstawie działań 

statystycznych 

Prowadzenie działań 

marketingowych (w 

tym przy  

wykorzystaniu  
środków komunika-

cji elektronicznej) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

W przypadku prowadzenia marketingu 
z wykorzystaniem numeru telefonu 

lub adresu e-mail administrator uzy-

ska zgodę na kanał komunikacji zgod-
nie z ustawą o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną lub ustawą – 

Prawo telekomunikacyjne. 
 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli 

okazania nam w dowolny sposób, że 

nie chcesz pozostawać z nami w kon-
takcie ani otrzymywać informacji o po-

dejmowanych przez nas działaniach, 

ewentualnie do czasu przedawnienia 
roszczeń 

Prowadzenie działań 

marketingowych 

promujących pro-
dukty i usługi 

Monitoring na  

terenie siedziby ad-

ministratora danych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

Prowadzenie kon-

troli dostępu dla 

osób przebywający 



 

 

 
Strona 4 z 8 

w celu podniesienia 

bezpieczeństwa  

pracowników i 
ochrony mienia oraz 

zachowania tajem-

nicy informacji 

Nagrania obrazu są przetwarzane wy-

łącznie do celów, dla których zostały 

zebrane, i przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia 

nagrania lub do czasu wniesienia uza-

sadnionego sprzeciwu, chyba że na-
granie stanowi dowód w postępowa-

niu – wówczas do czasu prawomoc-

nego zakończenia postępowania 

na terenie siedziby 

ODO 24 jest naszym 

uzasadnionym ce-
lem, a w przypadku 

pracowników wynika 

z przepisu prawa 
(art. 222 KP) 

Przetwarzanie da-

nych w ramach pro-
filu ODO 24 na por-

talu społecznościo-

wym Facebook 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

Dane są współadministrowane przez 

ODO 24 i portal Facebook. 
 

Dane będą przetwarzane do czasu 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych 

Prowadzenie bieżą-

cej korespondencji 

przy wykorzystaniu 

narzędzi dostarczo-

nych przez portal Fa-
cebook, w tym ko-

munikator Messen-

ger, oraz prowadze-
nie innych działań 

marketingowych 

Przetwarzanie  

plików cookies 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Administrator korzysta z niezbędnych 

plików cookie, w celu umożliwienia 

działania podstawowych funkcji  

strony. 
 

Ponadto, w przypadku prowadzenia 

badań statystycznych, marketingu 
bądź zapisywania preferencji użytkow-

nika z wykorzystaniem plików cookies, 

administrator uzyska zgodę na zapisa-

nie plików cookies na urządzeniu użyt-
kownika. W takim przypadku 

dane będą przetwarzane przez okresy 

wskazane w Polityce plików cookies 
lub do czasu wniesienia sprzeciwu wo-

bec przetwarzania danych. 

 
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić 

jedynie przez kliknięcie opcji „Zmień 

zgody ciasteczek”. 

Umożliwienie działa-
nia podstawowych 

funkcji strony. Dosto-

sowanie treści stron 
internetowych do 

potrzeb użytkowni-

ków, w tym w celach 
marketingowych, 

statystycznych, opty-

malizacja korzysta-

nia z serwisów inter-
netowych 

https://odo24.pl/polityka-cookies
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Zarządzanie zaso-

bami ludzkimi – pra-

cownikami i współ-
pracownikami 

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; 

art. 9 ust. 2 lit. b RODO 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zobowiązującymi do archiwizowania 

dokumentów z zakresu prawa pracy, 
tj. akta osobowe przechowujemy 

przez 50 lub 10 lat. 

 

10-letni okres przechowywania doku-

mentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych 

pracownika jest stosowany dla wszyst-
kich pracowników zatrudnionych po 

1 stycznia 2019 r.  

 
W przypadku pracowników zatrudnio-

nych po 31 grudnia 1998 r., a przed 

1 stycznia 2019 r. dokumentacja zwią-

zana ze stosunkiem pracy oraz akta 
osobowe pracownika będą przecho-

wywane przez 50 lat od dnia rozwiąza-

nia lub wygaśnięcia stosunku pracy, 
przy czym w odniesieniu do tych spo-

śród wyżej wymienionych pracowni-

ków, co do których pracodawca złoży 
raport informacyjny, o którym mowa 

w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 paździer-

nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, okres przechowywania 
dokumentacji oraz akt ulega skróce-

niu do 10 lat od końca roku kalenda-

rzowego, w którym niniejszy raport zo-
stał złożony. . 

 

Jeśli okres przechowywania wybra-
nych dokumentów będzie krótszy, ad-

ministrator będzie przestrzegał tego 

krótszego terminu. 

 
Umowy cywilnoprawne będą przecho-

wywane do czasu upływu terminów 

przedawnienia wynikających z nich 
roszczeń 

Rozpowszechnianie 
wizerunku pracow-

nika/współpracow-

nika na podstawie 
zgody prawnoautor-

skiej 
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Prowadzenie  

rekrutacji 

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandy-

datów na pracowników); 

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandy-
datów na współpracowników)  

 

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu 
rekrutacji, a w przypadku zgody wyra-

żonej na dalsze procesy rekrutacyjne 

nie dłużej niż rok 

− 

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozli-

czeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych 
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy. 

Odbiorcy danych 

W związku z prowadzoną działalnością ODO 24 będzie ujawniać Twoje dane osobowe 
następującym podmiotom: 

• osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom 

prawnym, współpracującym z ODO 24 w zakresie usług konsultingowych świad-

czonych na rzecz klientów ODO 24, oraz trenerom w zakresie przeprowadzenia 

akredytowanego kursu IOD i szkoleń otwartych, 

• Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w celach związanych z postępowaniem 

akredytacyjnym, 
• Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo w zakresie realizacji usługi „Pomoc ODO 24”, 

• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie prze-

pisów prawa, 
• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w 

szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspo-

magającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym 

naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom 
współpracującym z ODO 24 w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie 

podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ODO 24 i wyłącznie 

zgodnie z naszymi poleceniami, 
• dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o usłu-

gach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przy-

padku konieczności prowadzenia rozliczeń, 
• w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyj-

nym. 
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Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ODO 24, przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• usunięcia swoich danych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
• przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli pod-

stawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają 

przepisy art. 12–23 RODO. 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez ODO 24, przysługuje prawo wniesie-

nia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wię-

cej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

Czy musisz podawać ODO 24 swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności 
oraz wywiązania się przez ODO 24 z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzy-

stać z oferowanych przez nas usług (m.in. szkoleń otwartych, audytów RODO, wsparcia 

przy wdrożeniu RODO), zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracowni-
kiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. 

 

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku 
z zawarciem/realizacją umowy z ODO 24 (w tym w związku z Twoim udziałem w organi-

zowanym przez nas szkoleniu), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym 

przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr te-

lefonu). 

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez ODO 24 w 
celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
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Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodar-

czy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwyko-

nawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, 
ODO 24 może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych 

uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie 
Twoich danych poza obszar EOG. 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpo-

wiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku 

odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapew-

nienia odpowiedniego stopnia tej ochrony eksporter danych (administrator lub podmiot 

przetwarzający, działający na zlecenie administratora), zawiera umowy z odbiorcami da-

nych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych 
przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane 
kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia 

Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz za-

żądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać ko-
pię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmo-

wania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautoma-

tyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby 
skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, 

kontrahentów, ich pracowników/współpracowników, jak również pracowników/współ-
pracowników administratora czy kandydatów do pracy. 


