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Administrator, czyli kto przetwarza Twoje dane? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak 
będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 11 bit 
studios S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą przy ul. Brzeskiej 2, 
03-737 Warszawa. Ze Spółką można się kontaktować, pod 
wskazanym wyżej adresem lub wykorzystując adres e-mail: 
iod@11bitstudios.com 
 
Cel przetwarzania, czyli po co Spółka przetwarza 
Twoje dane? 
Zwróć uwagę, że Spółka może przetwarzać Twoje takie 
same dane (np. imię i nazwisko), w różnych celach. Spółka 
przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach: 

• odpowiedź na skierowaną przez Ciebie 
korespondencję, 

• negocjacje umowy, jeżeli Ty lub Spółka wyraziliście 
wolę jej zawarcia, 

• kontynuacja kontaktów biznesowych, 
• w celach marketingowych, 
• kontakt w związku z wykonywaniem umowy 

między Tobą a Spółką, jeśli umowa taka była 
zawarta 

 
Podstawa przetwarzania - Dlaczego Spółka może 
przetwarzać Twoje dane osobowe? 
Spółka może przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to 
niezbędne dla negocjacji warunków współpracy lub 
nawiązania kontaktu biznesowego.  
  
Jeśli w ramach kontaktu z Tobą zawierana jest umowa, 
Spółka jest zobowiązana do jej rozliczenia a tym samym 
obowiązana do przetwarzania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa (m.in. Ordynacji podatkowej, 
ustawy o rachunkowości).  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki. 
 
Czy musisz podać Spółce swoje dane osobowe? 
Podanie danych osobowych stanowi realizacji celów 
przetwarzania, ale jest dobrowolne. W pewnym zakresie 
obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych jako 
pracownika wynika również z przepisów prawa, i bez ich 
podania Spółka nie może go realizować.  
 
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie 
przetwarzanych danych? 
Wobec przetwarzania danych osobowych w związku z 
zatrudnieniem w Spółce możesz żądać od Spółki:  

• dostępu do danych; 
• sprostowania danych: w przypadku, w którym 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
• usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie 

są już niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane przez Spółkę; gdy cofniesz zgodę na 
przetwarzania danych (jeśli ich przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody); gdy zgłosisz 
uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych 
danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa;  

• ograniczenia przetwarzania danych; 
• przeniesienia danych 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o 
Twoją zgodę – w każdym czasie możesz ją wycofać. 
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec 
przetwarzania danych? 
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony 
przez szczególną sytuację.  
 
 
Komu Spółka udostępnia Pani/Pana dane osobowe?  
Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe: 

• właściwym organom państwowym na potrzeby 
dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku 
konieczności dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, a także w innych przypadkach, w 
których Spółka byłaby do tego zobowiązana na 
podstawie przepisów prawa, w zakresie 
bezpośrednio wynikającym z tych przepisów; 

• klientom, dostawcom, kontrahentom Spółki (np. 
wsparcie IT, księgowość, obsługa prawna) 

• dostawcom oprogramowania stosowanego przez 
Spółkę (w tym dostawcom poczty, komunikatorów, 
itp.); 

• dostawcom usług w zakresie benefitów 
zatrudnienia;  

 
Jak długo Spółka przechowuje dane osobowe? 
Dane osobowe co do zasady będą przechowywane tak długo, 
jak długo jesteś współpracownikiem Spółki. 
W pewnym zakresie przepisy prawa wymagają od nas 
przechowywania danych przez określony okres. Dlatego też 
np. Twoje dane: 

• zawarte w dokumentach niezbędnych do 
dokonania stosownych rozliczeń podatkowych 
przechowywane będą przez 5 lat od zakończenia 
roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe; 

• badania skuteczności działań Spółki w ramach 
korespondencji e-mail – dane będą 
przechowywane nie dłużej niż okres 10 lat po 
zakończeniu roku, w którym zakończono wymiany 
korespondencji, 

Ponadto, Spółka może przechowywać dane w związku z 
wykonaniem obowiązku rozliczalności z wykonania 
obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.  
 
Wszystkie dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem w 
Spółce mogą być przechowywane co najmniej przez okres 
przedawnienia roszczeń w związku ze współpracą (jeśli ona 
nastąpiła), w przypadku, w którym po stronie Spółki 
powstałoby uzasadnione przypuszczenie, że może zaistnieć 
potrzeba dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub 
przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając 
okres egzekwowania wykonania wyroku.  
 
Czy dane osobowe będą przekazywane do państw 
trzecich? 
Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w razie, gdyby 
okazało się to konieczne dla wykonywania przez Ciebie 
obowiązków wynikających z zawartej umowy, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji tych zobowiązań). W takim 
przypadku przekazanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie przesłanki niezbędności dla wykonania zawartej 
umowy.  
 
Czy na podstawie danych będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje? 
Dane osobowe nie będą wykorzystane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na 
podstawie otrzymanych danych osobowych nie będzie 
dokonywane profilowanie, rozumiane jako 
zautomatyzowane przetwarzanie danych. 

 
 


