
 

 

 

Deloitte Central Europe - Zasady ochrony prywatności  

 

Podmioty Deloitte CE świadczące usługi jako administratorzy 

danych 

 

Podmioty Deloitte CE świadczące usługi jako podmioty 
przetwarzające dane  

 

 



 

 

Deloitte Central Europe - Zasady 

ochrony prywatności  
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (dotyczy relacji  

z klientami, dostawcami, wykonawcami i podwykonawcami Deloitte). 

 

Data ostatniej aktualizacji: Czerwiec 2021 

 

Definicje: 

Nazwa „Deloitte” odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(„DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich jednostek powiązanych (zwanych łącznie 

„organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm 

członkowskich i ich podmiotów powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi 

podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec 

osób trzecich.  DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą 

odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania 

i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy 

usług dla Klientów. Aby dowiedzieć się więcej o strukturze prawnej Deloitte, zachęcamy do 

odwiedzenia naszej strony: www.deloitte.com/about. 

„Deloitte Central Europe” („Deloitte CE”) to regionalna jednostka działająca w ramach 

Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i powiązane z Deloitte Central Europe 

Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. 

„Administrator” („my", „nasz” w różnych formach gramatycznych) oznacza administratora 

lub administratora danych określającego cele przetwarzania danych osobowych (zgodnie  

z definicją zawartą w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych). 

„Podmiot przetwarzający” oznacza podmiot przetwarzający dane lub podmiot 

przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora (zgodnie z definicją zawartą  

w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych). 

„Obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych” oznacza następujące przepisy 

prawa w zakresie mającym do nich okresowo zastosowanie: (a) przepisy krajowe 

wdrażające Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE); (b) RODO; 

oraz (c) wszelkie inne podobne przepisy prawa krajowego w sprawie ochrony danych. 

„RODO” oznacza Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) (2016/679). 

„Dane osobowe” to wszelkie dane osobowe (informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej/ osobie, której dane dotyczą) przetwarzane: w związku 

z lub w ramach usług świadczonych na rzecz naszych klientów lub też w związku z relacjami 

umownymi z naszymi dostawcami, wykonawcami lub podwykonawcami, lub też -  

w zależności od sytuacji - dla potrzeb czynności będących częścią naszej standardowej 

działalności.    

„Przetwarzanie" rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych (w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany), jak np. 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, 
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ujawnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (zgodnie ze szczegółową definicją 

zawartą w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych). 

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawniane są dane (zgodnie z dalszą definicją zawartą w Obowiązującym 

prawodawstwie w zakresie ochrony danych). 

Podsumowanie: 

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą przetwarzania przez nas Państwa danych 

osobowych („dane”) i określają: 

 jakiego rodzaju dane przetwarzamy; 

 dlaczego (w jakim celu) przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym podstawy 

prawne przetwarzania); 

 w jaki sposób i gdzie przetwarzamy Państwa dane osobowe (dokąd je przesyłamy, 

komu je ujawniamy); 

 jakie mają Państwo uprawnienia.  

Zasady ochrony prywatności obowiązują od dnia wskazanego na wstępie. Co jakiś czas 

możemy wprowadzać zmiany lub korekty do Zasad ochrony prywatności, dlatego 

zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszego dokumentu. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy: 

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekażą, które otrzymujemy od 

Państwa pracodawcy lub kontrahenta, doradcy lub strony trzeciej, które Państwo wyraźnie 

udostępnili publicznie lub te, które są publicznie dostępne w inny sposób (np.: w ramach 

mediów internetowych). 

Dane te mogą obejmować: 

 imię, nazwisko i płeć; 

 zawód (stanowisko) i ogólne dane kontaktowe (adres miejsca pracy lub adres 

domowy, prywatny i służbowy adres e-mail i numer telefonu);  

 historię i szczegóły dotyczące Państwa kontaktów biznesowych z Deloitte;  

 numer konta bankowego (w przypadku, gdy naszym klientem/dostawcą/wykonawcą 

czy podwykonawcą jest osoba fizyczna);  

 adres IP; 

 Państwa dane osobowe przekazane w związku z wykonywaniem praw na mocy 

niniejszych Zasad ochrony prywatności;  

 obrazy CCTV (pochodzące z telewizyjnych systemów dozorowych) i inne informacje, 

które zbieramy, gdy Państwo znajdują się na terenie naszej firmy (szczegółowe  

i odpowiednio dostosowane informacje na temat przetwarzania danych osobowych  

w tym zakresie są dostępne w poszczególnych siedzibach Deloitte CE; obrazy CCTV 

mogą być również przetwarzane przez właściciela budynku lub upoważnioną stronę 

trzecią). 



 

 

Dla celów określonych poniżej nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych „wrażliwych" 

danych osobowych ani danych osobowych „szczególnych kategorii" zgodnie z definicją 

zawartą w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych. Dodatkowe rodzaje  

i kategorie Państwa danych osobowych, które są przetwarzane bezpośrednio w celu 

świadczenia naszych usług zostały opisane w Zasadach ochrony prywatności jednostek 

Deloitte CE świadczących usługi jako administratorzy danych oraz jednostek 

Deloitte CE świadczących usługi jako podmioty przetwarzające. 

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych  („Cele przetwarzania”): 

 zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami regulacyjnymi lub 

zawodowymi (dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy); 

 spełnienie żądań i odpowiedzi na komunikaty przekazywane przez właściwe organy; 

 ogólna obsługa administracyjna, księgowa (wystawianie faktur) i statystyczna; 

 zapewnienie zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analiza ryzyka;   

 ochrona naszych praw i uzasadnionych interesów; 

 ogólne cele związane z relacjami z klientami, dostawcami, wykonawcami lub 

podwykonawcami (w tym w zakresie informacji zwrotnych i skarg, jak również oceny  

i rozwoju możliwości biznesowych);  

 korzystanie z systemów, serwisów i aplikacji - wewnętrznych i udostępnianych przez 

stronę trzecią (w chmurze) dla potrzeb komunikacji, udostępniania danych  

i archiwizacji.  

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady ochrony prywatności nie obejmują informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, korespondencji 

bezpośredniej i rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych do takich celów jest opisane 

w konkretnych oświadczeniach o ochronie prywatności, które mogą również stanowić 

element wyrażonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie danych osobowych  

(w stosownych przypadkach). Nie przetwarzamy danych osobowych do celów 

bezpośredniej korespondencji i do celów marketingowych bez Państwa wyraźnej zgody, 

jednakże możemy poprosić Państwa o taką zgodę w trakcie przetwarzania danych 

osobowych dla potrzeb Celów przetwarzania.   

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne w zakresie: 

 zarządzania umową, którą z Państwem osobiście zawarliśmy lub celem podjęcia działań 

zmierzających do zawarcia z Państwem umowy;  

 przestrzegania obowiązku prawnego, któremu podlegamy; 

 naszych uzasadnionych interesów, do których może należeć: 

- podpisanie i realizacja umów z naszymi dostawcami, wykonawcami lub 

podwykonawcami, 

- ochrona naszych interesów biznesowych (w tym przeprowadzanie oceny ryzyka  

https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-controllers.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-controllers.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-processors.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-processors.html


 

 

i jakości), 

- zapewnienie, aby skargi lub prośby, które do nas wpłynęły, będą właściwie 

rozpatrzone. 

Przechowywanie danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres dziesięciu lat po 

realizacji usług na rzecz naszych klientów lub po wygaśnięciu stosunków umownych  

z naszymi dostawcami, wykonawcami lub podwykonawcami, lub zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa czy odpowiednich przepisów, lub też ze względu na uzasadniony 

interes Deloitte. 

Administrator danych osobowych: 

W kontekście niniejszych Zasad ochrony prywatności administratorem danych jest podmiot 

Deloitte CE będący stroną umowy z klientem, dostawcą, wykonawcą lub podwykonawcą.  

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych: 

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane/przekazywane następującym odbiorcom lub 

przez nich przetwarzane dla potrzeb Celów przetwarzania: 

 Podmiotom z grupy Deloitte wskazanym tutaj. Zależnie od sytuacji, Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie dozwolonym dla Celów przetwarzania  

i zgodnie z Obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych. 

Każdy z odbiorców będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej 

ochrony Państwa danych, udzielanie informacji o przetwarzaniu danych oraz, w razie 

potrzeby, posiadanie dodatkowych podstaw do przetwarzania danych. W przypadku, 

gdy Państwa dane zostaną przekazane za granicę (w tym poza terytorium Unii 

Europejskiej), takie przekazanie odbędzie się jedynie w przypadku, gdy spełnione 

zostaną warunki przewidziane w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony 

danych osobowych.  

 

 Podmiotom przetwarzającym 

Nasi autoryzowani dostawcy usług administracyjnych i informatycznych: 

Adastra s.r.o., Karolinska 654/2, 186 00 Prague 8, Czechy 

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czechy  

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapeszt, Węgry 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warszawa, 

Polska 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Czechy 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czechy  

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londyn, 

Wielka Brytania 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czechy  

MobileXpense, Koning Albert II-Iaan 7, 1210 Bruksela, Belgia 

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszów, Polska 

Sabris CZ s.r.o., Pekarska 621, 155 00 Praga, Czechy 

SI-Consulting sp. z o.o., A.Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Polska 

Uniwise s.r.o., Studentska 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czechy 

Wookie apps s.r.o., Josefa Kociho 1556, 153 00 Radotin, Czechy 

 

 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

 Podmiotom z siedzibą poza terytorium UE  

Wszystkie podmioty przetwarzające dane nieposiadające siedziby na terytorium UE 

podpisały z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez UE zapewniając  

w ten sposób właściwy poziom ochrony Danych osobowych wynikający z Obowiązującego 

prawodawstwa  

w zakresie ochrony danych.  

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot 

No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, Indie 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Prawa dostępu tych podmiotów są ściśle ograniczone w taki sposób, że ich dostęp jest 

możliwy jedynie w zakresie niezbędnych usług technicznych, administracyjnych i wsparcia. 

Bezpieczeństwo przetwarzania: 

My, jako Administrator, oraz podmioty przetwarzające z którymi współpracujemy, 

wprowadziliśmy technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony 

danych odpowiadające przyjętym standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia 

poufności, poprawności i dostępności wszystkich przetwarzanych danych osobowych, 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych lub ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych 

(zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu), zgodnie z polityką Deloitte CE oraz 

Obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Deloitte CE posiada 

certyfikat ISO 27001 - powszechnie uznawany światowy standard dotyczący informacji. 

Twoje uprawnienia: 

Posiadają Państwo następujące prawa: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych (oraz kopii przetwarzanych przez nas 

danych osobowych),  

 żądania aktualizacji i sprostowania przez nas Państwa danych osobowych (prawo do 

sprostowania),  

 żądania usunięcia danych osobowych (jeśli to możliwe), lub  

 żądania ograniczenia przetwarzaniu Państwa danych.  

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu (w niektórych przypadkach określonych  

w RODO), jak również skorzystać z prawa do przenoszenia danych (prawo do uzyskania 

kopii danych osobowych, które nam Państwo podali w ustrukturyzowanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądania od nas przekazania tych danych 

do innego odbiorcy danych). 

 Wszystkie opisane tutaj prawa mogą być egzekwowane poprzez wysłanie wiadomości e-

mail na adres e-mail: CEprivacy@deloittece.com lub pisemnego zawiadomienia na 

adres: Deloitte CE Data Protection Leader, Deloitte Central Europe Service 

Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czechy 

mailto:CEprivacy@deloittece.com


 

 

Z powyższych adresów można również skorzystać w przypadku wszelkich pytań 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w zakresie zapewnionych 

gwarancji bezpieczeństwa podczas przesyłania danych poza region UE.  

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. 

ochrony danych w kraju Państwa miejsca zamieszkania w przypadku uznania, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi naruszenie RODO. 

  



 

 

Deloitte Central Europe - Zasady 
ochrony prywatności - 

świadczenie usług  
Podmioty Deloitte CE świadczące usługi jako administratorzy danych  

 

Dotyczy następujących rodzajów usług: Audyt, Doradztwo podatkowe, Globalne 

rozwiązania dla pracodawców (Global Employment Services), Usługi 

prawne, Doradztwo w zakresie ryzyka, Doradztwo finansowe, Doradztwo 

gospodarcze (Consulting). 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy: 

Działając w charakterze administratora danych przetwarzamy dane osobowe, które nam 

Państwo przekazują, w tym dane osobowe dotyczące członków rodziny i osób 

pozostających na utrzymaniu, jeśli jest to konieczne ze względu na charakter świadczonej 

usługi, lub dane otrzymane od Państwa pracodawcy lub kontrahenta, doradcy lub strony 

trzeciej, pod warunkiem, że dane te zostały pozyskane zgodnie z prawem. 

W zależności od rodzaju usług, dane te mogą obejmować: 

 imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane zawarte w dowodzie tożsamości lub 

paszporcie, numer NIP, numer ubezpieczenia społecznego,  

 zawód (stanowisko) i ogólne dane kontaktowe (adres miejsca pracy lub adres 

domowy, prywatny i służbowy adres e-mail i numer telefonu, uzyskane dyplomy);  

 inne dane niezbędne do świadczenia określonego rodzaju usług na rzecz Państwa 

wykonawcy lub pracodawcy (w stosownych przypadkach, stan cywilny, liczba dzieci, 

informacje o członkach rodziny, ich imiona i nazwiska, daty urodzenia), 

 dane finansowe (w tym dane dotyczące rachunku bankowego, historię kredytową, 

dochody z tytułu zatrudnienia oraz dochody/zyski z inwestycji osobistych), 

 dane dotyczące Państwa relacji z naszym klientem (zakupione towary lub usługi).  

 

Cele przetwarzania Państwa danych („Cele przetwarzania"): 

Świadczenie usług dla Państwa osobiście lub na rzecz naszych klientów (będących Państwa 

pracodawcą lub kontrahentem) zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiedniej umowie.  

Narzędzia przetwarzania: 

W przypadku niektórych rodzajów usług do przetwarzania danych osobowych 

wykorzystywane są specjalne, dedykowane to tego rodzaju działań, narzędzia.  

 



 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

 wykonanie umowy, której Państwo są stroną, a jeśli nie są Państwo stroną umowy, 

wówczas  

 nasz uzasadniony interes w zakresie świadczenia usług na podstawie umowy na rzecz 

Państwa pracodawcy lub kontrahenta, lub 

 przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlega Deloitte przy świadczeniu usług 

dla Państwa lub Państwa pracodawcy/kontrahenta (tj. obowiązujące przepisy prawa 

[jeśli takie istnieją] regulujące świadczone usługi i wyraźnie określające, że podczas 

realizacji usług przetwarzamy Państwa dane osobowe działając w charakterze 

administratora danych osobowych).  

Dostarczenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym korzystanie  

z określonych narzędzi do przetwarzania danych, jak wskazano powyżej) jest 

konieczne do osiągnięcia Celów przetwarzania. 

Przechowywanie danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres dziesięciu lat po 

realizacji usług dla Państwa lub na rzecz naszych klientów, lub zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa czy odpowiednich przepisów, lub też ze względu na uzasadniony 

interes Deloitte. 

Udostępnianie i przenoszenie danych osobowych: 

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane/przekazywane następującym odbiorcom lub 

przez nich przetwarzane dla potrzeb Celów przetwarzania: 

 Podmiotom z grupy Deloitte wskazanym tutaj. Zależnie od sytuacji, Państwa 

dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie dozwolonym dla Celów 

przetwarzania  

i zgodnie z Obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych 

osobowych. Każdy z odbiorców będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie 

odpowiedniej ochrony Państwa danych, udzielanie informacji o przetwarzaniu 

danych oraz, w razie potrzeby, uzyskanie dodatkowych zezwoleń. W przypadku, 

gdy Państwa dane będą przekazane za granicę (w tym poza terytorium Unii 

Europejskiej), takie przekazywanie odbędzie się jedynie w przypadku, gdy 

spełnione zostaną warunki przewidziane w Obowiązującym prawodawstwie w 

zakresie ochrony danych osobowych.  

 

 Podmiotom przetwarzającym: 

Nasi podwykonawcy (upoważnieni przez klienta w ramach umowy lub w inny sposób) oraz 

nasi autoryzowani dostawcy usług administracyjnych i informatycznych: 

- z siedzibą w UE: 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapeszt, Węgry 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warszawa, 

Polska 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Czechy 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czechy 

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londyn, 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

Wielka Brytania 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czechy 

Sabris CZ s.r.o., Pekarska 621, 155 00 Praga 5, Czechy 

SI-Consulting sp. z o.o., al. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-3-4 Wrocław, 

Polska 

Usługi audytowe:  

Deloitte Group Support Centre BV, prywatna spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zawiązana w Holandii, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, 

Holandia 

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia administracyjnego, technicznego  

i operacyjnego, możemy również zawrzeć umowę z lokalnymi dostawcami usług  

(w krajach, w których działamy), którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe jako 

podmioty przetwarzające. Tacy lokalni usługodawcy to nasi zaufani partnerzy, którzy 

świadczą lokalnie usługi archiwizacji, kurierskie, tłumaczeniowe, wsparcia informatycznego 

lub reprograficzne.  Każdy z lokalnych dostawców usług, przed rozpoczęciem ich realizacji, 

zawiera umowę o przetwarzanie danych zgodnie z wymogami Obowiązującego 

prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Pełną listę lokalnych podmiotów 

przetwarzających dane osobowe mogą Państwo uzyskać bezpośrednio od nas. 

-     z siedzibą poza terytorium UE:  

Przetwarzanie Danych osobowych może obejmować ich przekazywanie poza terytorium 

Unii Europejskiej (UE). Dlatego wszystkie poniższe podmioty podpisały z podmiotem 

Deloitte, który realizuje na ich rzecz usługi w ramach umowy, Standardowe Klauzule 

Umowne zatwierdzone przez UE, zapewniając w ten sposób właściwy poziom ochrony 

Danych osobowych wynikający z Obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony 

danych.  

Doradztwo Podatkowe/Globalne rozwiązania dla pracodawców:  

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, Indie 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (właściciel i 

administrator GA Organizer) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Prawa dostępu tych podmiotów są ściśle ograniczone w taki sposób, że ich dostęp jest 

możliwy jedynie w zakresie niezbędnych usług technicznych, administracyjnych i wsparcia. 

Narzędzia przetwarzania: 

W przypadku niektórych rodzajów usług do przetwarzania danych osobowych 

wykorzystywane są specjalne, dedykowane do tego rodzaju działań, narzędzia - więcej 

informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć korzystając z 

poniższych linków.  

Globalne rozwiązania dla pracodawców: 

GA Organizer Tool 

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN


 

 

Usługi audytowe: 

Deloitte Connect 

Deloitte iCount  

Deloitte iConfirm 
 

Bezpieczeństwo przetwarzania: 

Deloitte oraz Podmioty przetwarzające z którymi współpracujemy, wprowadziły 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych 

odpowiadające przyjętym standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności wszystkich przetwarzanych danych osobowych, ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych lub 

ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Państwa uprawnienia: 

Proszę przejść do Deloitte Central Europe - Zasady ochrony prywatności. 

  

https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://iconfirmema.deloitte.com/Login


 

 

Deloitte Central Europe - Zasady 
ochrony prywatności - 

świadczenie usług  
Podmioty Deloitte CE świadczące usługi jako podmioty przetwarzające dane  

 

Dotyczy następujących rodzajów usług: Obsługa kadrowo-płacowa, Usługi 

imigracyjne, Informatyka śledcza (Forensics) - w przypadku usług innych niż 

doradcze, niektóre usługi z obszaru Doradztwa informatycznego. 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy: 

Działając w charakterze podmiotów przetwarzających przetwarzamy dane osobowe, które 

nam Państwo przekazują, w tym dane osobowe dotyczące członków rodziny i osób 

pozostających na utrzymaniu, jeśli jest to konieczne ze względu na charakter świadczonej 

usługi, dane otrzymane od Państwa pracodawcy lub kontrahenta, doradcy, strony trzeciej, 

dane które Państwo wyraźnie udostępnili publicznie lub dane, które są publicznie dostępne 

w inny sposób (np.: w ramach mediów internetowych). 

Dane te mogą obejmować: 

 imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane zawarte w dowodzie tożsamości lub 

paszporcie, numer NIP, numer ubezpieczenia społecznego,  

 zawód (stanowisko) i ogólne dane kontaktowe (adres miejsca pracy lub adres 

domowy, prywatny i służbowy adres e-mail i numer telefonu, uzyskane dyplomy);  

 inne dane niezbędne do świadczenia określonego rodzaju usług na rzecz Państwa 

wykonawcy lub pracodawcy (w stosownych przypadkach, stan cywilny, liczba dzieci, 

informacje o członkach rodziny, ich imiona i nazwiska, daty urodzenia), 

 dane finansowe (w tym dane dotyczące rachunku bankowego, dochody z tytułu 

zatrudnienia oraz dochody/zyski z inwestycji osobistych), 

 dane dotyczące działalności zawodowej, wydajności pracy i oceny. 

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Świadczenie usług dla Państwa osobiście lub na rzecz naszych klientów (będących Państwa 

pracodawcą lub kontrahentem), zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiedniej umowie, 

na podstawie instrukcji administratora (Państwa, Państwa pracodawcy lub kontrahenta). 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie instrukcji naszych 

klientów - administratorów danych osobowych, którzy są również odpowiedzialni za 

dostarczenie Państwu informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informacji  

o sposobie realizacji Państwa praw - prosimy o bezpośredni kontakt z Państwa 

pracodawcą/kontrahentem w celu: 



 

 

 żądania dostępu do Państwa danych osobowych (oraz kopii przetwarzanych danych 

osobowych),  

 żądania aktualizacji i sprostowania Państwa danych osobowych (prawo do 

sprostowania),   

 żądania usunięcia danych osobowych (jeśli to możliwe), lub  

 żądania ograniczenia przetwarzaniu danych.  

 


