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Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych przez spółkę Atheneum Partners GmbH, jej jednostki oraz grupy (Atheneum). 
Zgodnie z art. 4 ust.1 RODO, definicja Państwa danych osobowych obejmuje wszelkie 
informacje odnoszące się do Państwa osoby, za pomocą których mogą zostać Państwo 
zidentyfikowani, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i 
nazwisko, organizacja lub numer identyfikacyjny. 

  

Informacje i dane osobowe 

W okresie związania eksperta z Atheneum, Atheneum gromadzi i przetwarza informacje 
(zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej). Dane te mogą obejmować: 

• Dane podstawowe (imię i nazwisko, stopień naukowy, adres) 
• Dane organizacji (stanowisko) 
• Służbowe dane kontaktowe i dane związane z komunikacją 
• Dane profilowe, certyfikaty, informacje o wykształceniu i szkoleniach zawodowych, 

ukończone kursy uzupełniające wykształcenie i podnoszące kwalifikacje, umiejętności 
językowe, inne kwalifikacje, takie jak przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy, 
pomocy w przypadku kataklizmów, pożaru czy ewakuacji. 

• Dane związane ze zgłoszeniem (aplikacja, CV, certyfikaty, dokumenty potwierdzające 
wykształcenie i szkolenia zawodowe, dyplomy) 

• Dane historyczne 

  

Cele gromadzenia i przetwarzania danych 

Atheneum gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w 
celach kierowania Państwa jako ekspertów do klientów Atheneum, a także w celach 
gospodarczych dopuszczalnych w związku z prowadzoną przez nas działalnością 
gospodarczą, które związane są ze stosunkiem łączącym Państwa z naszą firmą. Powyższe 
obejmuje: 



• Przetwarzanie wniosków, np. rejestracja na Platformie Eksperckiej Atheneum  
• Nawiązanie i rozwiązanie współpracy eksperta z Atheneum 
• Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z ustawy lub umowy 
• Ustalanie efektywności działań i zarządzanie 
• Ustalanie honorariów 
• Zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, np. w zakresie prawa podatkowego 
• Wewnętrzne cele administracyjne i organizacyjne 
• Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony metod przetwarzania oraz danych przed 

nieuprawnionym dostępem, fałszowaniem i nieuprawnionym wykorzystaniem 
• Ochrona obiektów, mienia i aktywów firmy przed kradzieżą i innymi szkodami 

Państwa dane będą przetwarzane w celach innych niż wymienione wyłącznie w zakresie, w 
jakim takie przetwarzanie jest zgodne z celami stosunku wiążącego eksperta z Atheneum. 
Poinformujemy Państwa o wspomnianym poszerzonym przetwarzaniu danych i, w razie 
konieczności, o potrzebie wyrażenia na nie zgody. 

  

Państwa prawo do prywatności  

Prawa dotyczące ochrony Państwa danych zostały określone w Rozdziale III (art. 12 i n.) 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) UE. Zgodnie z tymi przepisami, mają 
Państwo prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, które Państwa 
dotyczą, celu przetwarzania danych, przekazywaniu danych do innych miejsc oraz czasie 
przechowywania. 

Mogą Państwo również otrzymywać wyciągi z danych lub ich kopie w celu realizacji 
swojego prawa dostępu do danych. Jeśli dane są niepoprawne lub nie są już potrzebne do 
celów, dla których zostały zgromadzone, można zażądać, aby zostały sprostowane, 
usunięte lub by ich przetwarzanie zostało ograniczone. W zakresie w jakim zostało to 
przewidziane w procedurach przetwarzania, mogą Państwo również przeglądać swoje 
dane samodzielnie i w razie potrzeby sprostować je. 

Jeśli szczególna sytuacja osobista, w której Państwo się znajdujecie, daje powody do 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprzeciw taki można skutecznie wnieść, o ile nie 
istnieją ważne prawnie podstawy do przetwarzania. W takim przypadku, będziemy 
przetwarzać Państwa dane tylko jeśli istnieją określone, uzasadnione podstawy do tego. 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące swoich praw, prosimy o kontakt ze spółką lub 
zewnętrznym inspektorem ochrony danych. 

  

 

 



Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstwa. 

Prawnie uzasadniony interes może wynikać, np. z wewnętrznych celów organizacyjnych i 
administracyjnych oraz ochrony obiektów, mienia, aktywów przedsiębiorstwa, a także 
systemów przetwarzania danych. W tym zakresie przetwarzanie Państwa danych jest 
dozwolone, o ile względy ochrony Państwa interesów, praw podstawowych i wolności nie 
okażą się istotniejsze. 

Możemy także zwrócić się o zgodę na przetwarzanie lub przekazywanie Państwa danych w 
konkretnych przypadkach. Zgoda w takich przypadkach jest dobrowolna i, o ile nie 
uzgodniono inaczej, może być odwołana w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. 
Nieudzielenie zgody lub jej ewentualne późniejsze wycofanie nie będzie miało dla Państwa 
żadnych negatywnych konsekwencji. 

  

Przekazywanie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przekazywane lub ujawniane podmiotom zewnętrznym tylko 
w takim zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawnych lub jest konieczne do realizacji 
stosunków umownych, których są Państwo stroną (np. organy podatkowe, banki, 
audytorzy) lub ze względu na prawnie uzasadniony w powyższym sensie interes 
Atheneum lub podmiotu zewnętrznego i kiedy przekazywanie jest dozwolone na mocy 
przepisów o ochronie danych. 

Państwa dane i informacje osobowe mogą być także ujawniane przez Atheneum 
uprawnionym agentom i podwykonawcom, którzy świadczą nam usługi, w tym firmom 
ubezpieczeniowym i konsultantom, w prawnie uzasadnionych celach, w zakresie, w jakim 
jest to dozwolone w konkretnych przypadkach zgodnie z przepisami o ochronie danych. 
Jeśli wymaga to Państwa zgody lub oddzielnej informacji, najpierw zwrócimy się o taką 
zgodę lub przekażemy informację z odpowiednim wyprzedzeniem. Państwa dane osobowe 
mogą być również przekazywane firmom usługowym w celu wykonywania zadań w 
zakresie przetwarzania danych, np. przeprowadzania automatycznego przetwarzania 
danych osobowych lub księgowości płacowej. Będziemy przestrzegać przepisów o 
ochronie danych. 

W tym celu, pracownicy na określonych stanowiskach mają ograniczone prawo dostępu do 
Państwa danych. Przekazywanie lub ujawnianie Państwa danych odbywa się tylko w 
zakresie niezbędnym do tego celu, z zachowaniem zgodności ze stosownymi przepisami o 
ochronie danych. W zakresie, w jakim dochodzi do transmisji lub ujawniania danych w 
państwach trzecich, uwzględniane są stosowne dodatkowe przesłanki. Zgodnie z ww. 
przepisami, Atheneum i podmiot przetwarzający zawarły umowę zgodną z RODO oraz 
standardowymi klauzulami umownymi UE. 



Na mocy takiej umowy, centralne przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z 
przepisami o ochronie danych. 

  

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych 

Podmiotem kompetentnym i odpowiedzialnym w zakresie gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Atheneum Partners GmbH z siedzibą w 
Republice Federalnej Niemiec, o ile przepisy umowne nie stanowią inaczej. 

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w systemach przetwarzania danych 
osobowych. Pod względem technicznym, są one skonfigurowane tak, aby tylko wąskie 
grono uprawnionych osób miało prawo dostępu do danych, a zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy technicznej, każdy inny dostęp lub wgląd do danych jest wykluczony. 

  

Skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych i informacji, zapraszamy do kontaktu z Atheneum. Niemniej, można 
również zwrócić się do inspektora ochrony danych w firmie lub organu nadzorczego nad 
ochroną danych, których dane kontaktowe podano poniżej. 
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