
GRUPA OSCAR SP. Z O.O.  
z siedzibą w Warszawie (00-545 Warszawa) przy ul. Marszałkowskiej 58/4, NIP 5213311057, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000219638, kapitał 
zakładowy 5 000 000, 00 zł, reprezentowaną przez Lesława Kapka – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej "Administratorem 1" lub „GRUPA OSCAR SP. Z O.O.” 
VEST SP. Z O.O.   
z siedzibą w Warszawie (00-549 Warszawa) przy ul. Pięknej 24/26A, NIP: 7010643447, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000653674, kapitał 
zakładowy: 5 000, 00 zł, reprezentowaną przez prokurentów łącznych Martę Parol i Tomasza Skórę, 
VIOLA SP. Z O.O. 
z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (22-600) Tomaszów Lubelski) przy ul. Rolniczej 10, NIP: 9211736027, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000014492, kapitał 
zakładowy: 5 000, 00 zł reprezentowaną przez Adriana Kapka – Prokurenta. 
NOVITAS SP. Z O.O. 
z siedzibą w Lubyczy Królewskiej (22-680 Lubycza Królewska) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 
NIP: 9212028309, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000400528, kapitał 
zakładowy: 5 000, 00 zł reprezentowaną przez Prokurenta Samoistnego Agatę Kapka, 
zwane dalej: "Współadministratorami" lub „Stronami” lub z osobna „Współadministratorem” – 
informują, iż: 

1. Ze względu na łączące je powiązania personalne, infrastrukturalne oraz biznesowe zawarły umowę o 
współadministrowanie danymi osobowymi. 

2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministratorów w celu pełniejszej realizacji 
określonej przez Rozporządzenie 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 (zwane dalej „RODO”) zasady 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia 
negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministratorami w zakresie realizacji praw osób, 
których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do 
odpowiedzialności za realizację tych praw.  

3. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w 
tym w szczególności dane osobowe: kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników, klientów, 
potencjalnych klientów, dostawców towarów i usług oraz osób utrwalonych przez monitoring wizyjny.  

4. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych 
przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi. 

5. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali 
poprzez uzgodnienie i wdrożenie wspólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz – jeżeli zajdzie taka 
potrzeba – na bazie dodatkowych uzgodnień.  

6. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie 
przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których 
dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania poszczególnych Danych Osobowych zostały określone w 
prowadzonych odrębnie przez Współadministratorów rejestrach czynności przetwarzania danych 
osobowych, o którym mowa w art. 30 ust.1 RODO. 

7. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w 
poniższych punktach.  

8. Współadministratorzy ustalają, że każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany we własnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13, art. 14 oraz że ich treść oraz 
zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami dotyczących relacji między nimi (art. 26. Ust 
2. RODO) udostępniana będzie podmiotom, których dane dotyczą przez Współadministratora 1 na jego 
stronie internetowej www.grupaoscar.pl w zakładce RODO. 

http://www.grupaoscar.pl/


9. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane 
dotyczą, (wskazanych w art. 15-22 RODO w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa 
do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W 
przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do więcej niż jednego Współadministratora to 
Współadministratorzy, którzy otrzymali żądanie zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. 
odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, 
Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na 
żądania osoby, której dane. 

10. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. 8-10 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może 
wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak 
również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 13 
poniżej. 

11. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem 
Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, 
Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorowi. 

12. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, 
dostępny jest on pod następującym adresem e-mail: leszek.kapka@grupaoscar.pl 

13. Każdy Współadministrator odpowiada samodzielnie za działania i zaniechania osób, przy pomocy których 
będzie przetwarzał powierzone dane osobowe (w tym podmiotów przetwarzających), jak za działania lub 
zaniechania własne. 

14. Każdy Współadministrator odpowiada samodzielnie za szkody spowodowane swoim działaniem w 
związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Administratora.  

15. Każdy Współadministrator samodzielnie odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa.  

16. Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej odpowiedzialności za przetwarzanie 
danych osobowych, do współpracy ze wszystkimi Współadministratorami w razie postępowania przed 
organem nadzorczym lub sporu sądowego z podmiotem danych osobowych. 

mailto:leszek.kapka@grupaoscar.pl

