
Administratorem danych są Spółki: 

  

Workplace Solutions Sp. z o.o. ul. Flory 7/33, 00-586 Warszawa,  NIP: 701-034-71-57 

  

Workplace Sp. z o.o. Sp.k. ul. Domaniewska 17/19/133 02-672 Warszawa NIP: 

5213783796 

  

Workplace Sp. z o.o ul. Domaniewska 17/19/133 02-672 Warszawa  NIP: 7010672093 

  

W/w spółki są współadministratorami Pana/Pani danych osobowych zgodnie z 

Artykułem 26 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. Nadmienia się, że realizacja praw Pana/Pani jako podmiotu 

danych osobowych realizowana jest zawsze u wszystkich współadministratorów 

jednocześnie, a podane w niniejszej klauzuli formy kontaktu w sprawach danych 

osobowych dotyczą wszystkich współadministratorów jednocześnie. 

  

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu, nr 

telefonu przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zapytanie lub 

realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

zawarta umowa, zamówienie lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora danych). Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne 

realizujące usługi kurierskie, spedycyjne i transportowe niezbędne do realizacji umowy 

lub zlecenia. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora danych dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi / 

zamówienia, a także przedawnienia ewentualnych roszczeń. Pani /Pana dane nie 

będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza 

Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za obszar ochrony 

danych osobowych: [adres e-mail - skrzynki zbiorczej rodo@workplace.pl 
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realizacji zadań wynikających ze współpracy między pracodawcą a administratorem 
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