
 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW,  

KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE I, OD KTÓRYCH  

TE DANE OTRZYMUJEMY 

 

 

ZBIÓR 1 PRACOWNICY 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących świadczenia pracy, a 

mianowicie realizacji następujących obowiązków pracodawcy: 

 

i. prowadzenie ewidencji pracowników; 

ii. prowadzenie listy płac; 

iii. płatności ZUS; 

iv. pobór PIT; 

v. sprawy pracownicze zgodnie z kp; 

vi. prowadzenie rachunkowości; 

vii. korzystanie z ogólnodostępnego oprogramowania w tym Dropbox; 

viii. procedury bankowe. 

 

Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt c RODO. 

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:  

 

i. ZUS; 

ii. US; 

iii. PIP; 

iv. Policja; 

v. Podmiot prowadzący księgi YieldPlanet S.A. (Janina Kozłowska prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą PRESTIGE Kancelaria Audytorska z 

siedzibą w Dziekanowie Leśnym ul. Lotników Alianckich 28). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, przez który 

YieldPlanet S.A. ma obowiązek przechowywania tych danych wynikający ze 

stosownych przepisów prawa. W odniesieniu do dokumentacji związanej z 

procedurami bankowymi, które to dokumenty dotyczą płatności wynagrodzenia, będą 

one przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu 

płatności wynagrodzenia, czyli przez okres 3 lat, chyba, że będą miały miejsce 

zdarzenia, z których będzie wynikała konieczność dłuższego przetwarzania danych 

takie jak np. wytoczenie powództwa, uzyskanie wyroku. Przedłużenie takie będzie 



 

obejmowało okres postępowania oraz, jeśli będzie to miało zastosowanie, okres 

przedawnienia roszczenia objętego wyrokiem.  

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Powyższy 

obowiązek wynika z przepisów kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz przepisów ustawy o rachunkowości. Ewentualna odmowa 

przekazania danych osobowych oznaczałaby niemożność realizacji umowy o pracę, a 

także realizacji innych obowiązków YieldPlanet S.A. związanych z umową o pracę, w 

tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, obowiązków 

podatkowych i in. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 

 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.  

 

 

ZBIÓR 2 WSPÓŁPRACOWNICY 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących realizacji umowy o współpracę, 

a mianowicie realizacji następujących obowiązków usługobiorcy: 

 

i. prowadzenie ewidencji współpracowników; 

ii. prowadzenie listy płac; 

iii. prowadzenie rachunkowości; 

iv. korzystanie z ogólnodostępnego oprogramowania w tym Dropbox; 

v. procedury bankowe. 

 

Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt c RODO. 

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący księgi YieldPlanet 

S.A. (Janina Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRESTIGE 



 

Kancelaria Audytorska z siedzibą w Dziekanowie Leśnym ul. Lotników Alianckich 

28). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, przez który 

YieldPlanet S.A. ma obowiązek przechowywania tych danych wynikający ze 

stosownych przepisów prawa. W odniesieniu do dokumentacji związanej z 

procedurami bankowymi, które to dokumenty dotyczą płatności wynagrodzenia, będą 

one przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu 

płatności wynagrodzenia, czyli przez okres 3 lat, chyba, że będą miały miejsce 

zdarzenia, z których będzie wynikała konieczność dłuższego przetwarzania danych 

takie jak np. wytoczenie powództwa, uzyskanie wyroku. Przedłużenie takie będzie 

obejmowało okres postępowania oraz, jeśli będzie to miało zastosowanie, okres 

przedawnienia roszczenia objętego wyrokiem. 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Powyższy 

obowiązek wynika z ustawy o rachunkowości. Ewentualna odmowa przekazania 

danych osobowych oznaczałaby niemożność realizacji zawartej umowy, w tym w 

szczególności w aspekcie rozliczeń finansowych. Podanie danych jest warunkiem 

zawarcia umowy. 

 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

 

ZBIÓR 3 KLIENCI DANE KONTAKTOWE 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących realizacji umów zawartych 

przez administratora danych, promocji jego usług, a także umożliwienia mu 

kontaktów z klientami. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.  

 



 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu 

YieldPlanet S.A. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej i 

rozszerzaniu rynku jej usług.  

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania odpowiedniej 

umowy z YieldPlanet S.A. i dalej przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z 

tej umowy chyba, że będą miały miejsce zdarzenia, z których będzie wynikała 

konieczność dłuższego przetwarzania danych takie jak np. wytoczenie powództwa, 

uzyskanie wyroku. Przedłużenie takie będzie obejmowało okres postępowania oraz, 

jeśli będzie to miało zastosowanie, okres przedawnienia roszczenia objętego 

wyrokiem. 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych.  

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.  

 

 

ZBIÓR 4 POTENCJALNI KLIENCI DANE KONTAKTOWE 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących promocji usług administratora 

danych, umożliwienia mu kontaktów z potencjalnymi klientami, a także 

przeprowadzenie procedur związanych z zawieraniem umów. Przetwarzanie danych w 

powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.  

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu 

YieldPlanet S.A. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej i 

rozszerzaniu rynku jej usług. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez 

YieldPlanet S.A.  



 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych.  

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

 

ZBIÓR 5 DYSTRYBUTORZY DANE KONTAKTOWE 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji dystrybutorów, 

rozwiązywania sporów między dystrybutorami, dokonywania zmian umów z 

dystrybutorami i realizacji płatności. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu 

YieldPlanet S.A. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez 

YieldPlanet S.A. 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

 



 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

 

ZBIÓR 6 EWIDENCJA KORESPONDENCJI 

 

Na podstawie art. 13 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych jest YieldPlanet S.A. Z administratorem można się 

skontaktować pod adresem: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Polska 

oraz pod nr tel.: +48 22 769 38 05. 

 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia administratorowi danych wglądu 

do historii korespondencji. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu 

YieldPlanet S.A. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez 

YieldPlanet S.A. 

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od YieldPlanet S.A. dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

 

8. YieldPanet S.A. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie 

podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

 


