
 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w HRP Group Spółka z o.o. 

na podstawie art. 13 RODO  

 

Zgodnie z przepisami 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) 

(„RODO”), HRP Group Spółka z o.o. informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe w związku z weryfikacją 

Państwa tożsamości na odległość.  

Administrator danych osobowych  HRP Group Spółka z o.o. 

Dane adresowe i identyfikacyjne administratora 

danych 

HRP Group Spółka z o.o. 

ul Tymienieckiego 19 A, 90-349 Łódź 

Nip: 7251922640 

 

Numer telefonu/adres – e-mail administratora 

danych  

42 207 22 00/biuro@hrp.com.pl 

 

Inspektor ochrony danych osobowych oraz dane 

kontaktowe  

prawnik Erwin Ryter 

tel. 600 499 192 

e-mail: rodo@hrp.com.pl  

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych  

I. Realizacja usługi/umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO, np.: poprawne zawarcie umowy, 

prawidłowe wywiązanie się ze stosunku prawnego  

II. Wypełnianie obowiązku ciążącego na administratorze danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO, np. 

wywiązanie się z obowiązków związanych z realizacją umowy oraz dopełnienie wobec osoby fizycznej 

powinności prawnych oraz zobowiązaniowych   

III. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f 

RODO, np.: weryfikacja poprawności tożsamości osoby, z którą jest zawierana umowa lub jest realizowana 

usługa wymagająca sprawdzenia, czy osoba podająca się za stronę stosunku prawnego/umowy nie podszywa się 

pod inną osobę, bądź czy dane poprawnej osoby nie są wykorzystywane przez osobę nieuprawnioną.  

2. Odbiorcy danych 

Organy uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie konkretnych przepisów prawa (np. organy Policji, 

sądy, ZUS, US, UODO, PIP, podmioty kontrolujące projekty). 

3. Czas przetwarzania danych  

Dane przetwarzane w związku z weryfikacją tożsamości na odległość będą przechowywane nie dłużej niż przez 

okres 24 godzin (w dni robocze) od odebrania wiadomości e-mail ze skanem lub zdjęciem wizerunku twarzy 

oraz pierwszej strony dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.  

4. Prawa osób, których dane dotyczą  

I. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować 

się z administratorem danych.  
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II. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z 

administratorem danych.  

III. Prawo do bycia zapomnianym  (art. 17 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z 

administratorem danych.  

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy 

skontaktować się z administratorem danych. Realizacja tego prawa odbywa się na Państwa pisemny wniosek.  

V. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z 

administratorem danych.  

VI. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO): w celu skorzystania z tego 

prawa należy skontaktować się z administratorem danych. Realizacja tego prawa odbywa się na Państwa 

pisemny wniosek.  

VII. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z administratorem 

danych. Jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy, przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Pozostałe informacje 

I. Przekazywanie danych do państw trzecich  Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich  

II. Profilowanie  Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu  

6. Rodzaj przetwarzanych danych w związku z weryfikacją tożsamości na odległość  

I. Wizerunek twarzy (dana biometryczna) 

II. Imię i nazwisko (dane osobowe zwykłe) 

III. Weryfikacja na podstawie w.w danych osobowych jest niezbędna w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i 

zapobiegnięciu sytuacji wykorzystania Państwa danych przez osoby nieuprawnione (kradzież tożsamości).  

IV. Przesłanie większej ilości danych, niż wymagane do poprawnej weryfikacji (tj. zdjęcie twarzy oraz zdjęcie 

twarzy z pierwszej strony dokumentu tożsamości wraz z imieniem i nazwiskiem) wiązać się będzie z 

niezwłocznym usunięciem Państwa danych i brakiem możliwości przeprowadzenia poprawnej weryfikacji – 

kierujemy się poszanowaniem zasady minimalizacji danych osobowych.  

 

 


