
  

Deklaracja zgodności PANLINK RODO - Polityka 

  

Wprowadzenie 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE ("RODO") weszło w życie 25 maja 2018 r. 

Nowe rozporządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych i ich 
przetwarzania w całej UE, zapewniając obywatelom większe prawa do dostępu i kontroli ich 
danych osobowych. 

Nasze zaangażowanie 
PANLINK zobowiązuje się do zapewnienia ochrony wszystkich posiadanych przez nas 
danych osobowych oraz do zapewnienia i ochrony wszystkich takich danych. Uznajemy 
nasze zobowiązania w zakresie aktualizacji i rozszerzenia tego programu, aby spełnić 
wymagania RODO. 

PANLINK zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pod naszą kontrolą i utrzymania 
systemu, który spełnia nasze obowiązki wynikające z nowych przepisów. Nasza praktyka 
została podsumowana poniżej. 

Jak przygotowaliśmy się do RODO 
 PANLINK ma już spójny poziom ochrony danych i bezpieczeństwa w całej naszej 
organizacji, ale wprowadziliśmy nowe środki w celu zapewnienia zgodności. 

• Audyt informacyjny - Przeprowadziliśmy audyt wcześniej posiadanych informacji i 
upewniliśmy się, że jest on zgodny z nowymi przepisami. 

• Zasady i procedury - zmieniliśmy politykę i procedury ochrony danych, aby spełnić 
wymagania i standardy RODO oraz wszelkie odpowiednie przepisy dotyczące 
ochrony danych, w tym: 

• Ochrona danych - nasz główny dokument dotyczący polityki i procedur dotyczących 
ochrony danych został zmieniony, aby spełnić standardy i wymogi RODO. 
Wprowadzono środki dotyczące odpowiedzialności i zarządzania, aby zapewnić, że 
rozumiemy i odpowiednio rozpowszechniamy i udowadniamy nasze zobowiązania i 
obowiązki; z naciskiem na prywatność i prawa jednostek. 

• Przechowywanie i usuwanie danych - zaktualizowaliśmy naszą politykę i 
harmonogram przechowywania, aby zapewnić, że spełniamy zasady "minimalizacji 
danych" i "ograniczenia przechowywania" oraz że dane osobowe są przechowywane, 
archiwizowane i niszczone zgodnie z naszymi zobowiązaniami. Mamy procedury 
mające na celu spełnienie nowego zobowiązania "Prawo do usunięcia". 

• Naruszenie danych - nasze procedury zapewniają, że dysponujemy 
zabezpieczeniami umożliwiającymi identyfikację, ocenę, badanie i zgłaszanie 
wszelkich naruszeń danych osobowych tak szybko, jak to możliwe. Nasze procedury 
zostały wyjaśnione wszystkim pracownikom. 

• Międzynarodowe przekazywanie danych i ujawnianie informacji stronom trzecim - 
gdzie PANLINK przechowuje lub przesyła dane osobowe poza UE, mamy solidne 
procedury zapewniające integralność danych. Nasze procedury obejmują ciągły 
przegląd krajów z wystarczającymi decyzjami dotyczącymi odpowiedniej ochrony 



danych, a także obowiązujące przepisy lub standardowe klauzule ochrony danych dla 
tych krajów, które nie posiadają. 

• Wniosek o dostęp do obiektu (SAR) - zmieniliśmy nasze procedury SAR w celu 
uwzględnienia skorygowanych 30-dniowych ram czasowych dostarczania żądanych 
informacji i udostępnienia tego przepisu bezpłatnie 

• Polityka prywatności / polityka - dokonaliśmy przeglądu naszych Zrzeczeń 
dotyczących ochrony prywatności, aby zachować zgodność z RODO, zapewniając, 
że wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, zostały poinformowane o 
przyczynach, których potrzebujemy, sposobie ich wykorzystania, prawach 
przysługujących, informacje są ujawniane i jakie środki zabezpieczające są 
stosowane w celu ochrony ich informacji. 

• Uzyskanie zgody - zmieniliśmy nasze mechanizmy zgody na uzyskiwanie danych 
osobowych, zapewniając, że poszczególne osoby rozumieją, co przekazują, dlaczego 
i jak z nich korzystamy oraz dostarczają jasne, zdefiniowane sposoby wyrażania 
zgody na przetwarzanie ich przez nas informacji 

• Marketing bezpośredni - zmieniliśmy sformułowania i procesy marketingu 
bezpośredniego, w tym mechanizmy opt-in dla subskrypcji marketingowych; wyraźne 
powiadomienie i metoda rezygnacji i zapewniania funkcji wypisania się z kolejnych 
materiałów marketingowych. 

• Oceny skutków ochrony danych (DPIA) - w przypadku przetwarzania danych 
osobowych uznawanych za wysokie ryzyko opracowaliśmy rygorystyczne procedury 
przeprowadzania ocen wpływu, które są w pełni zgodne z wymogami art. 35 
rozporządzenia w sprawie krajowych przepisów. Wdrożyliśmy procesy dokumentacji, 
które rejestrują każdą ocenę, pozwalają ocenić ryzyko stwarzane przez działalność 
przetwarzania i wdrażamy środki łagodzące w celu ograniczenia ryzyka, jakie stwarza 
osoba lub osoby, których dane dotyczą. 

• Umowy dotyczące procesorów - w przypadku, gdy wykorzystujemy jakąkolwiek 
stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu (np. Listy płac, 
rekrutacja, hosting itp.), Opracowaliśmy zgodne umowy dotyczące procesorów i 
procedury należytej staranności w celu zapewnienia, że spełniają one i rozumieją 
nasz / nasz RODO zobowiązania. 

Prawa podmiotu danych 
Zapewniamy łatwe do uzyskania informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej 
oraz bezpośrednio w naszej siedzibie. Prawa danej osoby do dostępu do wszelkich danych 
osobowych, które PANLINK przetwarza na ich temat oraz do żądania informacji na temat: 

• jakie dane osobowe przechowujemy na ich temat 

• cele przetwarzania 

• kategorie danych osobowych 

• odbiorcy, którym dane osobowe zostały / zostaną ujawnione 



• jak długo mamy zamiar przechowywać twoje dane osobowe 

• jeśli nie pobieramy danych bezpośrednio od nich, informacje o źródle 

• prawo do poprawienia lub uzupełnienia niekompletnych lub niedokładnych danych na 
ich temat oraz procesu żądania tego 

• prawo do zażądania usunięcia danych osobowych (w stosownych przypadkach) lub 
ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych, jak również do 
zgłoszenia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek marketingu bezpośredniego od nas oraz 
do informowania o automatycznym podejmowaniu decyzji, którego używamy 

• prawo do złożenia skargi lub odwołania się do sądu, a także do kontaktu w takich 
przypadkach. 

Bezpieczeństwo informacji oraz środki techniczne i organizacyjne 
PANLINK bardzo poważnie traktuje prywatność i bezpieczeństwo osób i ich danych 
osobowych oraz podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony i zabezpieczenia 
przetwarzanych przez nas danych osobowych. Posiadamy solidne zasady i procedury 
bezpieczeństwa informacji w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym 
dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. 

  
  

PANLINK zdaje sobie sprawę z tego, że ciągła świadomość i zrozumienie pracowników ma 
kluczowe znaczenie dla ciągłego przestrzegania RODO i angażowania naszych 
pracowników w nasze plany przygotowawcze. 

Jeśli masz pytania dotyczące naszych GDPR@panlink.se    

Zweryfikowano , 25 maja 2018 r
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