
Treść zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami

z dnia 23.06.2021 r. (dalej: „Umowa”)

Współadministratorzy danych osobowych:

Następujące podmioty są Współadministratorami danych osobowych w ramach procesu
rekrutacji w Grupie INDEON:

Indeon sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Niepodległości 14 lok. 1, 2, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000511779, kapitał zakładowy 10 000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9691612614, REGON:
361151937 – Współadministrator 1,

Coditive Sp. z o. o. (dawniej Indeon Sp. z o. o. sp. k.) z siedzibą w Knurowie (44-190), ul.
Niepodległości 14 lok. 1, 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907960, kapitał zakładowy 20
000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9691643891, REGON: 387408110 - Współadministrator 2

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami
uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków
wynikających z RODO, w  szczególności uzgodniliśmy, że:

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe
dotyczą, realizacji jej praw, wynikających z RODO. Niezależnie od takiego ustalenia, osoba
taka może wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim
przypadku Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże żądanie osoby, której dane osobowe
dotyczą,  Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie takiej osoby.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe
dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Informacje te zawarte zostaną w Polityce
Prywatności dostępnej na jego stronie internetowej.

Niezależnie od tych ustaleń możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec
każdego z Współadministratorów. W takim przypadku Państwa żądania zostaną przekazane
do  Współadministratora 1, który je zrealizuje.

Punkt kontaktowy

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie
skontaktować się Państwo pod adresem e-mail: iod@indeon.net lub pisemnie na adres: ul.
Niepodległości 14 lok. 1, 2, 44-190 Knurów


