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(English version below) 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

Poniższe treści mają na celu przedstawienie Ci kluczowych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych przez Objectivity 

 

 (Pracownik) 

Administrator danych: współadministratorami Twoich 

danych osobowych w okresie rekrutacji są: 

Objectivity sp. z o.o. oraz Objectivity IT Solutions sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy Strzegomskiej 

142a 

Objectivity Ltd z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, 

Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, Wielka 

Brytania  

Objectivity GmbH z siedzibą we Frankfurcie and Menem, 

75 Neue Mainzer Str, 60311 Frankfurt, Niemcy 

Objectivity Software Services Ltd z siedzibą w Port Louis, 

2 Labourdonnais Street, Temple Court, Port Louis, 

Mauritius 

Objectivity Rwanda Ltd z siedzibą w Kigali, 4 KG 569 Street 

Kacyiru, Kigali, Rwanda 

Po podpisaniu z nami umowy, administratorem staje się 

podmiot, z którym umowa jest podpisywana. 

 (B2B) 

Administrator danych: współadministratorami Twoich 

danych osobowych w okresie rekrutacji są: 

Objectivity sp. z o.o. oraz Objectivity IT Solutions sp. z 

o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy 

Strzegomskiej 142a 

Objectivity Ltd z siedzibą w Coventry, 9 Westwood 

House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, 

Wielka Brytania  

Objectivity GmbH z siedzibą we Frankfurcie and Menem, 

75 Neue Mainzer Str, 60311 Frankfurt, Niemcy 

Objectivity Software Services Ltd z siedzibą w Port Louis, 

2 Labourdonnais Street, Temple Court, Port Louis, 

Mauritius 

Objectivity Rwanda Ltd z siedzibą w Kigali, 4 KG 569 

Street Kacyiru, Kigali, Rwanda 

Po podpisaniu z nami umowy, administratorem staje się 

podmiot, z którym umowa jest podpisywana. 

Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: Jeśli 

jesteś dopiero kandydatem, twoje dane będą przetwarzane 

w celu przygotowania zatrudnienia, w tym sporządzenia 

umowy i organizacji badań – przez okres do podpisania 

umowy. Podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 

(RODO), czyli uzasadniony interes administratora danych 

w postaci przygotowania zatrudnienia. Jeśli wyraziłeś 

zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, 

dane będą przechowywane na podstawie 6 ust. 1 lit. a – 

Twojej zgody. 

Po podpisaniu umowy twoje dane będą przetwarzane w 

okresie Twojego zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez 

okres wymagany przez prawo dla przechowywania 

dokumentacji pracowniczej (10 lat). Podstawą prawą 

przetwarzania w czasie stosunku pracy jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w szczególności w związku z art. 22[1] kodeksu 

pracy oraz art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych.  

Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: 

Jeśli dopiero przygotowujesz się do współpracy z 

Objectivity, Twoje dane będą przetwarzane w celu 

przygotowania współpracy, w tym sporządzenia umowy – 

przez okres do podpisania umowy. Podstawa prawną jest 

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych osobowych (RODO), czyli uzasadniony interes 

administratora danych w postaci przygotowania do 

współpracy. 

Po podpisaniu umowy Twoje dane będą przetwarzane 

przez okres współpracy, lub do otrzymania Twojego 

sprzeciwu, cofnięcia udzielonej wcześniej zgody, a po 

zakończeniu współpracy przez okres przedawnienia 

wzajemnych roszczeń związanych z umową oraz 

roszczeń podatkowych związanych z dokumentami 

księgowymi (np. fakturami) wystawianymi w związku ze 

współpracą (najczęściej 5 lat od zakończenia roku 

podatkowego). Podstawą prawną przetwarzania w 

trakcie trwania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepisy 

prawa), art. 6 ust. 1 litera f RODO (uzasadniony interes 
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W zakresie danych wrażliwych, w szczególności 

ewentualnie dostarczonych przez Ciebie zwolnień 

chorobowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO i art.  9 ust. 2 lit. b RODO. 

Przetwarzanie danych w celach związanych z 

zatrudnieniem niewynikających wprost z przepisów, takich 

jak obsługa benefitów (prywatna opieka medyczna, 

ubezpieczenia dodatkowe, karty sportowe, programy 

finansowane i niefinansowane ale wspierane przez 

pracodawcę), dostarczanie prezentów i kartek, 

funkcjonowanie Intranetu, korzystanie z systemów i 

narzędzi IT, w tym w zakresie nadawania uprawnień, 

zapewnienia bezpieczeństwa i wykrywania incydentów 

(adresy IP), zrządzania infrastrukturą, zapewnienie 

ciągłości funkcjonowania biznesu, lepszego zarządzania 

zasobami projektowymi, pełnego wykorzystanie zdolności 

pracownika oraz umożliwienia rozwoju zgodnego z jego 

potencjałem i zainteresowaniami, badanie zadowolenia 

pracowników, ocena pracownicza, szkolenia, wydarzenia 

organizowane przez pracodawcę, spotkania integracyjne, 

prowadzenie bloga, dokumentowanie firmowych eventów, 

komunikacja i przepływ informacji w grupie kapitałowej 

może mieć miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO 

– uzasadniony interes administratora danych w postaci 

utrzymywania systemów informatycznych, sieci Intranet, 

zapewnienia bezpieczeństwa systemów, ciągłości 

działania, dbania o rozwój, satysfakcję i zaangażowanie 

pracowników oraz zapewniania efektywnej pracy i 

komunikacji lub art. 6 ust. 1 litera b – udzielona zgoda (np. 

w zakresie benefitów oraz wizerunku). W przypadku chęci 

przetwarzania Twoich danych w innych celach na 

podstawie zgody, będziemy indywidualnie ją zbierać i 

informować Cię o Twoich prawach zgodnie z RODO. 

Dodatkowo, jeśli będziesz mieć konto w naszym systemie 

Microsoft Dynamics CRM, dane zawarte w Twojej 

komunikacji będą analizowane przez Microsoft w celu 

identyfikacji, oceny i wizualizacji trendów w naszych 

kontaktach z klientami, aby usprawnić nasz proces 

sprzedażowy (Relationship Analytics). Twoje indywidualne 

dane nie będą widoczne dla Objectivity. Będzie to miało 

miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO – 

uzasadniony interes administratora danych w postaci 

oceny stanu relacji z klientami.  Jeśli nie chcesz aby Twoje 

dane były analizowane, możesz zawsze zmienić 

ustawienia swojego konta aby nie dzielić się komunikacją 

z Dynamics – poprzez skorzystanie z opt out. 

Będziemy przetwarzali Twoje dane w w/w celach 

niewynikających wprost z przepisów do czasu posiadania 

uzasadnionego interesu, tj. zazwyczaj do zakończenia 

Twojego zatrudnienia w Objectivity, przedawnienia 

roszczeń (benefity)  lub otrzymania Twojego sprzeciwu. W 

administratora danych w postaci utrzymywania sieci 

Intranet, korzystania z systemów i narzędzi IT, w tym w 

zakresie nadawania uprawnień, zapewnienia 

bezpieczeństwa, i wykrywania incydentów (adresy IP) 

zrządzania infrastrukturą, zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania biznesu, zapewniania efektywnego 

świadczenia usług i komunikacji wewnętrznej, dbania o 

utrzymanie współpracy i zaangażowania osób 

współpracujących - poprzez umożliwienie realizacji 

szkoleń, udziału w wydarzeniach, spotkaniach 

organizowanych przez administratora, zapewnienie 

możliwości korzystania z wybranych benefitów, kanałów 

komunikacji i przepływu informacji w grupie kapitałowej, 

badanie zadowolenia ze współpracy z Objectivity, 

uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez 

spółkę, funkcjonowanie Intranetu, prowadzenie bloga, 

dokumentowanie eventów Objectivity, komunikacja i 

przepływ informacji w grupie kapitałowej, stosowanie 

narzędzi IT do lepszego zarządzania zasobami 

projektowymi) oraz art. 6 ust. 1 litera a RODO (udzielona 

zgoda np. w zakresie obsługi możliwych benefitów, 

przetwarzania wizerunku).  

W przypadku chęci przetwarzania Twoich danych na 

podstawie zgody w innych celach, będziemy 

indywidualnie ją zbierać i informować Cię o Twoich 

prawach zgodnie z RODO.  

Dodatkowo, jeśli będziesz mieć konto w naszym systemie 

Microsoft Dynamics CRM, dane zawarte w Twojej 

komunikacji będą analizowane przez Microsoft w celu 

identyfikacji, oceny i wizualizacji trendów w naszych 

kontaktach z klientami, aby usprawnić nasz proces 

sprzedażowy (Relationship Analytics). Twoje 

indywidualne dane nie będą widoczne dla Objectivity. 

Będzie to miało miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 litera f 

RODO – uzasadniony interes administratora danych w 

postaci oceny stanu relacji z klientami.  Jeśli nie chcesz 

aby Twoje dane były analizowane, możesz zawsze 

zmienić ustawienia swojego konta aby nie dzielić się 

komunikacją z Dynamics – poprzez skorzystanie z opt 

out. 

Wymiana danych w ramach grupy Objectivity następuje 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony 

interes w postaci wymiany danych w wewnętrznych 

celach administracyjnych. 

 

Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych 

osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej 

Objectivity, osoby współpracujące z Objectivity, dostawcy 

usług IT, w tym rozwiązań chmurowych oraz inni 

dostawcy produktów i usług. Odbiorcami Twoich danych 

są również podmioty zapewniające usługi dodatkowe dla 

https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/relationship-analytics
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/who-knows-whom#turn-off-data-sharing-with-dynamics-365-applications
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/relationship-analytics
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/who-knows-whom#turn-off-data-sharing-with-dynamics-365-applications
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/who-knows-whom#turn-off-data-sharing-with-dynamics-365-applications
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przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

zgody – do momentu jej cofnięcia.  

Wymiana danych w ramach grupy Objectivity następuje na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w 

postaci wymiany danych w wewnętrznych celach 

administracyjnych. 

Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych 

osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej 

Objectivity, osoby współpracujące z Objectivity, dostawcy 

usług IT, w tym rozwiązań chmurowych oraz inni dostawcy 

produktów i usług. Odbiorcami Twoich danych są również 

podmioty zapewniające usługi dodatkowe dla 

pracowników, czyli karty sportowe, system kafeteryjny, 

ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, klienci i 

ich dostawcy rozwiązań IT, banki, firmy kurierskie, 

operatorzy pocztowi, organy administracji. 

Przekazywanie danych do państw trzecich: 

Zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe przede 

wszystkim na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) oraz Wielkiej Brytanii (UK). 

Przetwarzanie danych w UK odbywa się na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej o zgodności poziomu ochrony 

danych osobowych z wymogami RODO.  

Uwzględniając międzynarodową strukturę grupy 

Objectivity oraz jej procesy biznesowe, Twoje dane mogą 

zostać przekazane do naszych spółek powiązanych na 

Mauritiusie i w Rwandzie. Dodatkowo, ze względu na 

użycie usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą 

potencjalnie zostać przekazane do innych państw trzecich 

(poza EOG). Mimo, że stosujemy ograniczenie lokalizacji 

przetwarzania do UE, to w wyjątkowych przypadkach 

przetwarzania z użyciem rozwiązań chmurowych, może 

dojść do transferu danych poza EOG.  

Możliwe transfery poza EOG i UK będą odbywały się na 

podstawie standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską dotyczących 

przekazywania danych osobowych do państw trzecich 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914) 

Twoje uprawnienia: Posiadasz prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie 

z RODO. 

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, 

że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

osób współpracujących, czyli karty sportowe, system 

kafeteryjny, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na 

życie, klienci i ich dostawcy rozwiązań IT, banki, firmy 

kurierskie, operatorzy pocztowi, organy administracji. 

Przekazywanie danych do państw trzecich: 

Zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe przede 

wszystkim na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) oraz Wielkiej Brytanii (UK). 

Przetwarzanie danych w UK odbywa się na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej o zgodności poziomu 

ochrony danych osobowych z wymogami RODO.  

Uwzględniając międzynarodową strukturę grupy 

Objectivity oraz jej procesy biznesowe, Twoje dane mogą 

zostać przekazane do naszych spółek powiązanych na 

Mauritiusie i w Rwandzie. Dodatkowo, ze względu na 

użycie usług chmurowych, Twoje dane osobowe mogą 

potencjalnie zostać przekazane do innych państw 

trzecich (poza EOG). Mimo, że stosujemy ograniczenie 

lokalizacji przetwarzania do UE, to w wyjątkowych 

przypadkach przetwarzania z użyciem rozwiązań 

chmurowych, może dojść do transferu danych poza EOG.  

Możliwe transfery poza EOG i UK będą odbywały się na 

podstawie standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską dotyczących 

przekazywania danych osobowych do państw trzecich 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914) 

Twoje uprawnienia: Posiadasz prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie 

z RODO. 

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

Zgoda: jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na 

podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest 

dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub 

uniemożliwić rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy 

z Objectivity. 

Jeśli prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w 

określonym celu, jej udzielenie jest dobrowolne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914


                                                                                                       Privacy notice Employee/B2B - OBPL         
                         

  

 

Zgoda: jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na 

podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Obowiązek podania danych: Podanie danych w 

przypadku danych pracownika związanych z 

zatrudnieniem jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 

22[1] §2 kodeksu pracy.  

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich 

niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zatrudnienie 

(dane kontaktowe są niezbędne dla przekazywania 

informacji i dokumentów, a także są używane w celu 

umówienia badań kontrolnych). 

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Skutkiem 

niepodania danych może być także nieotrzymanie 

świadczeń pracowniczych, do których przyznania dane są 

niezbędne lub – w przypadku podstawowych danych – 

niemożliwość nawiązania lub kontynuowania współpracy. 

Jeśli prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w 

określonym celu, jej udzielenie jest dobrowolne. 

Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie nie będzie wiązać się 

z żadnymi negatywnymi skutkami. 

Kontakt: W sprawach przetwarzania twoich danych 

osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na 

adres: dpo@objectivity.co.uk. 

Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie nie będzie wiązać 

się z żadnymi negatywnymi skutkami. 

Kontakt: W sprawach przetwarzania twoich danych 

osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na 

adres: dpo@objectivity.co.uk. 

 

 

 

                

  

                          

 

Privacy Policy  

The following information is intended to introduce you to key issues related to the processing of your 

personal data by Objectivity 

 

 (Employee) 

Data controller: the joint controllers of your personal data 

during recruitment process are: 

Objectivity sp. z o.o. and Objectivity IT Solutions Sp. z o.o. 

with their seat in Wrocław (54-429), Poland, 142a 

Strzegomska  Str. 

Objectivity Ltd. with its registered office in Coventry, 9 

Westwood House, Westwood Business Park Coventry, 

CV4 8HS, United Kingdom  

Objectivity GmbH with its registered office in Frankfurt am 

Main, 75 Neue Mainzer Str, 60311 Frankfurt, Germany,  

 (B2B) 

Data controller: the joint controllers of your personal data 

during recruitment process are: 

Objectivity sp. z o.o. and Objectivity IT Solutions Sp. z 

o.o. with their seat in Wrocław (54-429), Poland, 142a 

Strzegomska  Str. 

Objectivity Ltd. with its registered office in Coventry, 9 

Westwood House, Westwood Business Park Coventry, 

CV4 8HS, United Kingdom  

Objectivity GmbH with its registered office in Frankfurt am 

Main, 75 Neue Mainzer Str, 60311 Frankfurt, Germany,  

mailto:dpo@objectivity.co.uk
mailto:dpo@objectivity.co.uk
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Objectivity Software Services Ltd with its registered office 

in Port Louis, 2 Labourdonnais Street, Port Louis, Mauritius 

Objectivity Rwanda Ltd with its registered office in Kigali, 4 

KG 569 Street Kacyiru, Kigali, Rwanda 

After signing the agreement, the controller becomes and 

entity by which you are engaged.  

Objectivity Software Services Ltd with its registered office 

in Port Louis, 2 Labourdonnais Street, Port Louis, 

Mauritius 

Objectivity Rwanda Ltd with its registered office in Kigali, 

4 KG 569 Street Kacyiru, Kigali, Rwanda 

After signing the agreement, the controller becomes an 

entity which signs the cooperation agreement with you. 

Purposes, duration of processing and legal basis: If 

you are still a candidate, your personal data will be 

processed until you sign the agreement for the purpose of 

preparation of our cooperation, including drafting the 

agreement and organization of medical examination. The 

legal basis for processing is article 6 point 1 letter f of the 

General data protection regulation (GDPR), i.e. justified 

interest of the data controller which is preparation of our 

cooperation.  If you have consented to the processing of 

data in future recruitments, the data will be stored on the 

basis of article 6 point 1 letter a – your consent. 

After you sign the agreement, your personal data will be 

processed for the period of your employment and 

afterwards for the period legally required for storing 

information relating to employment (10 years). The legal 

basis for processing during your employment is article 6 

point 1 letter c of the GDPR  especially in connection with 

art. 22[1] of the Polish labour code and article 36 point 10 

of social insurance system act. 

As far as special categories of personal data are 

concerned, especially the medical leaves you provide us 

with, the legal basis for processing is article 6 point 1 letter 

c and article 9 point 2 letter b of GDPR. 

The processing of your personal data for the purposes not 

indispensable for your employment such as benefit 

management (private medical care, additional insurances, 

sports cards, financial programs financed or not financed 

by the employer – please note that we may also process 

your family members data if you provide it for this purpose), 

sending gifts and cards, Intranet operation, usage of tools 

and IT systems, including granting system access, 

maintaining security, including security alerts (IP address), 

infrastructure management,  assuring business continuity, 

facilitating better management of project resources, 

utilization of employees abilities and enabling employees’ 

development in line with potential and interests, or 

satisfaction surveys, work assessment, trainings, events 

and company’s integration, blog posts, documenting of 

company events, communication and transfer of 

information within Objectivity group – may take place on the 

basis of article 6 point 1 letter f GDPR – legitimate interest 

of the data controller maintaining the IT systems, Intranet, 

assuring security of the systems, business continuity, 

Purposes and the term of processing and legal basis: 

If you are still preparing for cooperation, your personal 

data will be processed until you sign the agreement for 

the purpose of preparation of our cooperation, including 

drafting the agreement. The legal basis for processing is 

article 6 point 1 letter f of the General data protection 

regulation (GDPR) i.e. legitimate interest of the data 

controller which is preparation of our cooperation.  

After you sign the agreement, your personal data will be 

processed for the period of our cooperation, or until you 

receive your objection, withdraw the consent previously 

granted and – after cessation of cooperation – until the 

expiry of the term of limitation of claims relating to our 

agreement and claims related to accounting documents 

(e.g. invoices) issued in connection with our cooperation 

(usually for 5 years after the end of fiscal year). The legal 

basis for processing during the term of the agreement is 

article 6 point 1 letter b GDPR (performance of the 

agreement), article 6 point 1 letter c GDPR (to comply 

with provisions of law), article 6 point 1 letter f GDPR 

(legitimate interest of the data controller in the form of 

maintaining the Intranet, using IT systems and tools, 

including granting access, ensuring security, and 

detecting incidents (IP addresses) infrastructure 

management, ensuring business continuity, ensuring 

effective service provision and internal communication, 

taking care of maintaining cooperation and involvement 

of contractors - by enabling the implementation of 

trainings, participation in events, meetings organized by  

administrator, ensuring the possibility of using selected 

benefits, providing communication channels and 

information flow in the capital group, conducting 

satisfaction surveys from cooperation with Objectivity, 

participation in events organized by the company, 

functioning of the Intranet, running a blog, documenting 

Objectivity events, communication and information flow in 

the capital group, using IT tools for better management of 

project resources) and Article 6(1)(a) of the GDPR 

(granted  consent, e.g. in the scope of handling possible 

benefits, image processing).  

If we wish to process your data on the basis of your 

consent for other purposes, we will collect it individually 
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enhancing employees development, satisfaction and 

engagement and ensuring effective work and 

communication or article 6 point 1 letter a GDPR – your 

consent (e.g. regarding benefit management and image).  

If we wish to process your data on the basis of your consent 

for other purposes, we will ask you individually and inform 

you about your rights in accordance with the GDPR. 

Additionally, if you have an account with our Microsoft 

Dynamics CRM system, the data contained in your 

communications will be analysed by Microsoft to identify 

and evaluate trends in our customer relationships to 

improve our sales process (Relationship Analytics). Your 

individual data will not be visible to Objectivity. This will take 

place on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – the 

legitimate interest of the data controller in the form of an 

assessment of the state of customer relations. If you do not 

want your data to be analysed, you can always change your 

account settings so that you do not share communication 

with Dynamics - through opt-out. 

We will process your data for the above-mentioned 

purposes not directly resulting from the regulations until we 

have a legitimate interest, i.e. usually until the end of your 

employment at Objectivity, the limitation of claims (benefits) 

or the receipt of your objection. In the case of processing 

personal data on the basis of consent – until its withdrawal.  

Exchange of data within Objectivity capital group is based 

on art. 6 point 1 letter f – legitimate interest regarding 

internal administrative purposes. 

Data recipients: Personal data recipients might be entities 

from Objectivity capital group, persons cooperating with 

Objectivity, as well as IT suppliers, including cloud services 

providers, e.g. Microsoft and other suppliers of products 

and services. The recipients of your personal data might 

also be entities which provide additional services for our 

employees – sports cards, cafeteria system, medical 

insurance, life insurance, clients and their IT providers, 

banks, couriers, postal services, public authorities. 

 

Transfer of personal data to third countries: We intend 

to process your personal data primarily in the European 

Economic Area (EEA) and the United Kingdom (UK). Data 

processing in the UK is based on the decision of the 

European Commission on compliance of the level of 

personal data protection with the requirements of the 

GDPR. 

Due to international structure of Objectivity Group and our 

intra-group processes, your personal data may be 

transferred also to  our affiliated companies in Mauritius 

and Rwanda. In addition, due to the use of cloud services, 

your personal data may potentially be transferred to other 

and inform you about your rights in accordance with the 

GDPR. 

Additionally, if you have an account with our Microsoft 

Dynamics CRM system, the data contained in your 

communications will be analysed by Microsoft to identify 

and evaluate trends in our customer relationships to 

improve our sales process (Relationship Analytics). Your 

individual data will not be visible to Objectivity. This will 

take place on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR – 

the legitimate interest of the data controller in the form of 

an assessment of the state of customer relations. If you 

do not want your data to be analysed, you can always 

change your account settings so that you do not share 

communication with Dynamics - through opt-out. 

The exchange of data within the Objectivity group takes 

place on the basis of article 6 point 1 letter f GDPR – 

legitimate interest in the form of data exchange for 

internal administrative purposes. 

Data recipients: Personal data recipients might be 

entities from Objectivity capital group, persons 

cooperating with Objectivity, as well as IT suppliers, 

including cloud services providers, e.g. Microsoft and 

other suppliers of products and services. The recipients 

of your personal data might also be entities which provide 

additional services to our contractors – sports cards, 

cafeteria system, medical insurance, life insurance, 

clients and their IT providers, banks, couriers, postal 

services, public authorities. 

Transfer of personal data to third countries: We intend 

to process your personal data primarily in the European 

Economic Area (EEA) and the United Kingdom (UK). 

Data processing in the UK is based on the decision of the 

European Commission on compliance of the level of 

personal data protection with the requirements of the 

GDPR. 

Due to international structure of Objectivity Group and our 

intra-group processes, your personal data may be 

transferred also to  our affiliated companies in Mauritius 

and Rwanda. In addition, due to the use of cloud services, 

your personal data may potentially be transferred to other 

third countries (outside the EEA). Although we use the 

limitation of the location of processing to the EU, in 

exceptional cases of processing using cloud solutions, 

data may be transferred outside the EEA.  

Possible transfers outside the EEA and the UK will be 

based on standard contractual clauses approved by the 

European Commission for the transfer of personal data to 

third countries 

https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/relationship-analytics
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/who-knows-whom#turn-off-data-sharing-with-dynamics-365-applications
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/relationship-analytics
https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/sales/who-knows-whom#turn-off-data-sharing-with-dynamics-365-applications
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third countries (outside the EEA). Although we use the 

limitation of the location of processing to the EU, in 

exceptional cases of processing using cloud solutions, data 

may be transferred outside the EEA.  

 

Possible transfers outside the EEA and the UK will be 

based on standard contractual clauses approved by the 

European Commission for the transfer of personal data to 

third countries 

(https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A3

2021D0914&locale=en). 

 

Your rights: You have the right to request from us access 

to and rectification or erasure of personal data or restriction 

of processing and the right to data portability, as well as the 

right to object to processing – in accordance with the 

provisions of GDPR. 

Complaint: You have the right to lodge complaint with the 

data protection supervisory authority if you believe that the 

processing of your personal data infringes the provisions of 

GDPR (President of the Personal Data Protection Office). 

Consent: if we process your personal data on the basis of 

consent, you can withdraw it at any time. Withdrawal of 

consent does not affect the lawfulness of processing based 

on consent before its withdrawal. 

Obligation to provide data: Providing personal data 

related to the employment is required from an employee on 

the basis of art. 22[1] §2 of the Polish labour code. 

Providing your contact data is voluntary, but not providing 

it may make it harder or impossible to employ you (contact 

data are necessary to communicate and provide you with 

documents, as well as to make medical examination 

appointment). 

Providing other data is voluntary. The result of not providing 

your data may also result in failure to receive employee 

benefits for which the data are necessary or, in the case of 

basic data, the inability to establish or continue cooperation 

under an employment contract.  

If we ask for consent to the processing of your data for a 

specific purpose, its granting is voluntary. Failure to give 

consent or its withdrawal will not result in any negative 

consequences. 

Contact:  You may always contact us with regard to 

processing your personal data at: dpo@objectivity.co.uk.  

 

(https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A

32021D0914&locale=en). 

Your rights: You have the right to request from us access 

to and rectification or erasure of personal data or 

restriction of processing and the right to data portability, 

as well as the right to object to processing – in accordance 

with the provisions of GDPR. 

Complaint: You have the right to lodge complaint with the 

data protection supervisory authority if you believe that 

the processing of your personal data infringes the 

provisions of GDPR (President of the Personal Data 

Protection Office). 

Consent: if we process your personal data on the basis 

of consent, you can withdraw it at any time. Withdrawal of 

consent does not affect the lawfulness of processing 

based on consent before its withdrawal. 

Obligation to provide data: Providing your contact data 

is voluntary, but not providing it may make it harder or 

impossible to initiate or continue our cooperation with 

Objectivity. 

If we ask for consent to the processing of your data for a 

specific purpose, its granting is voluntary. Failure to give 

consent or its withdrawal will not result in any negative 

consequences. 

Contact:  You may always contact us with regard to 

processing your personal data at: dpo@objectivity.co.uk 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
mailto:dpo@objectivity.co.uk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
mailto:dpo@objectivity.co.uk

