Klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów MMB System sp. z o.o.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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”, niniejszym
informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMB System sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie, ul. Racławicka 22/5, 42-217 Częstochowa, office@mmbsystem.com
(„Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
o wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
o realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym
np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
o realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w
tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy MMB System sp. z o.o. podmioty
współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący
usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne,
podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej
zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa
(m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
5. Ma Pani/Pan prawo zadania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich
sprostowania, zadania ich usunięcia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dotyczących.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować
będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Obowiązek informacyjny względem pracownika/współpracownika Klienta/Kontrahenta MMB
System sp. z o.o.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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”, w zakresie w
jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Panią / Pana jako
pracownika/współpracownika naszego kontrahenta:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMB System sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie, ul. Racławicka 22/5, 42-217 Częstochowa, office@mmbsystem.com
(„Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacja prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy MMB System sp. z o.o., podmioty
współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący
usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne,
podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy z
Klientem/Kontrahentem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający
ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
5. Ma Pani/Pan prawo zadania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich
sprostowania, zadania ich usunięcia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dotyczących.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Źródło pochodzenia danych – dane zostały podane przez kontrahenta Administratora w
trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy w umowie.
9. Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych MMB System sp. z o.o.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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”, niniejszym
informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMB System sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie, ul. Racławicka 22/5, 42-217 Częstochowa, office@mmbsystem.com
(„Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy MMB System sp. z o.o. oraz podmioty
współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługę archiwizacji, niszczenia
dokumentów, świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana
sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich
sprostowania, zadania ich usunięcia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dotyczących.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie
uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działalności marketingowej.

Klauzula informacyjna dla pracownika MMB System sp. z o.o. – umowa o prace – wraz z
przekazaniem do Państw Trzecich
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 rozporządzenia o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym
informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych MMB System sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie, ul. Racławicka 22/5, 42-217 Częstochowa, office@mmbsystem.com
(„Administrator”).
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. zawarcia i wykonywania umowy o prace, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia
przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in.
obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków
podatkowych);
b. wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych
przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wyplata wynagrodzeń,
przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacja świadczeń związanych z opieka
medyczna, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach
komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;
c. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z
realizacja powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak
wprost z umowy o prace ani z przepisów prawa;
d. innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez
Pracodawcę obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO), na
podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w
trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące
infrastrukturę teleinformatyczną, świadczące usługi księgowe oraz podatkowe, podmioty z
grupy kapitałowej MMB System sp. z o.o. podmioty współpracujące z Administratorem, w
tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące
usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, audytowe, bankowe, transportowe, firmy
medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy
oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele, Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazane do państw trzecich na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO w celu
realizacji usługi na terenie tego państwa. Przekazywane dane są zabezpieczone zgodnie z
wymogami wskazanymi w RODO. Może Pani/Pan w każdym momencie uzyskać kopie
przekazanych danych lub informacje o miejscu ich udostepnienia poprzez kontakt z
Pracodawca.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z
przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa
podatkowego.
6. Ma Pani/Pan prawo zadania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich
sprostowania, zadania ich usunięcia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dotyczących.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do
realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.

