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Polityka ochrony danych i prywatności
Wstęp
Solvay uznaje i wspiera interesy wszystkich osób w zakresie ochrony prywatności i szanuje te interesy
podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Solvay. W szczególności Solvay szanuje
prywatność swoich klientów, dostawców i pracowników oraz innych osób, z którymi Solvay utrzymuje
kontakty biznesowe. Oprócz ograniczeń i obowiązków wynikających z niniejszej Polityki, Solvay
przestrzega obowiązujących przepisów krajowych, które chronią prywatność danych osobowych, w tym
Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych 2016/679), obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r.,
oraz wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w jurysdykcjach, w których Solvay prowadzi
swoją działalność.
Zakres
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do:
(1) Danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane lub w inny sposób
przetwarzane przez jakąkolwiek Globalną Jednostkę Biznesową, Funkcję/Działanie wspierające
Działalność lub Podmiot Stowarzyszony z Solvay. Niniejsza Polityka ma charakter globalny i
dotyczy wszystkich lokalizacji Solvay. Jest to bezwzględna podstawa do wykorzystywania danych
osobowych i może być zastąpiona jedynie przez bardziej rygorystyczne przepisy krajowe;
(2) Danych osobowych w dowolnym formacie, w tym zapisów komputerowych i informacji
elektronicznych, a także plików w formie papierowej; oraz
(3) Danych osobowych, które Solvay gromadzi i wykorzystuje do własnych celów biznesowych.
W niektórych przypadkach Solvay przetwarza dane osobowe należące do innych przedsiębiorstw, w
szczególności w ramach umów o świadczeniu usług przejściowych. W takich przypadkach Solvay będzie
chronić Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, przestrzegać wszystkich przepisów prawa
regulujących te informacje i wykorzystywać informacje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jak to
zostało wyraźnie określone w umowie o świadczeniu usług przejściowych.
Warunki niniejszej Polityki mają również zastosowanie do agentów i kontrahentów, którzy
przetwarzają i przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Solvay.
Definicje
Dla celów niniejszej polityki stosuje się następujące definicje:
„Dane osobowe" (lub dane osoby) - nazywane również danymi umożliwiającymi identyfikację danej
osoby - oznaczają wszelkie informacje, które mogą być użyte do bezpośredniej lub pośredniej
identyfikacji osoby. Obejmują wszelkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby wyłącznie na
podstawie elementu lub zbioru wspomnianych danych, a także inne dane, które są lub mogą być
dostępne, takie jak imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer identyfikacyjny, informacje o
wynagrodzeniu i świadczeniach. Nie ma rozróżnienia pomiędzy danymi osobowymi dotyczącymi osób
pełniących funkcje prywatne, publiczne lub służbowe, ponieważ wszystkie te dane są objęte niniejszą
Polityką.
1

Data zatwierdzenia: 23 kwietnia 2018
„Przetwarzanie" oznacza każde działanie lub zestaw działań dokonywanych na Danych osobowych,
niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy też nie, takich jak gromadzenie
danych.
„Wrażliwe Dane Osobowe" oznaczają Dane Osobowe ujawniające informacje medyczne lub dotyczące
stanu zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub informacje określające życie seksualne lub
orientację seksualną danej osoby.
Zasady ochrony prywatności
(1) Gromadzenie lub wykorzystywanie danych - Cele
Solvay gromadzi i wykorzystuje Dane Osobowe w celu wspierania i rozwijania swojej działalności. Solvay
przetwarza Dane osobowe tylko w ograniczonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i zawsze
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaje informacji i cele, dla których zbieramy Dane osobowe
mogą obejmować:
W odniesieniu do pracowników
Solvay gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe w zależności od potrzeb w zakresie zasobów
ludzkich i procesów zatrudnienia od obecnych i przyszłych pracowników oraz niezależnych
wykonawców.
W odniesieniu do klientów, sprzedawców, dostawców i podwykonawców
Mimo tego, że nasi klienci, dostawcy i podwykonawcy to w większości firmy, Solvay gromadzi Dane
Osobowe dotyczące osób, które są przez nie zatrudniane. Te biznesowe dane kontaktowe i inne
dane osobowe są wykorzystywane do administrowania istniejącymi i przyszłymi ustaleniami
biznesowymi.
W odniesieniu do pozostałych podmiotów
Dodatkowe Dane Osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane i ujawniane do celów, dla
których zostały zebrane oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem, w tym do celów
sprawozdawczości wymaganej przez prawo, badania zarzutów niewłaściwego postępowania oraz
zarządzania roszczeniami i postępowaniami, jak również ich obrony, a także zgodności z wezwaniami
sądowymi, nakazami sądowymi i innymi zobowiązaniami prawnymi. Na przykład, możemy zbierać
informacje o osobach, które odwiedzają nasze obiekty.
Solvay zbiera te informacje wyłącznie uzasadniony i zgodny z prawem sposób.
(2) Powiadomienia o ochronie prywatności - Przejrzystość
W razie potrzeby Solvay informuje osoby fizyczne o przetwarzaniu ich danych oraz udostępnia te dane
na żądanie. W szczególności powiadomienia o ochronie prywatności informują o:
●
●
●
●

rodzaju zbieranych przez nas informacji;
celach, dla których zbieramy Dane Osobowe:
rodzajach podmiotów, którym ujawniamy Dane Osobowe:
środkach ochrony prywatności i informacji, które stosujemy; oraz
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●

Sposobie dostępu do Danych Osobowych, ich poprawiania i usuwania (w stosownych
przypadkach).

Solvay zapewnia również przejrzystość w odniesieniu do międzynarodowego przekazywania danych.
Tam, gdzie to możliwe, powiadomienia o ochronie prywatności obejmują informacje o tym, w jaki
sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane w Grupie Solvay i przez strony trzecie, o celach takiego
przekazywania, potencjalnych odbiorcach oraz o zabezpieczeniach, jakie Solvay wprowadziła w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych danych.

(3) Zgodność z prawem i uczciwość przetwarzania danych
Solvay przetwarza Dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób uczciwy w odniesieniu do osoby
fizycznej. Oznacza to, że wszelkie przypadki przetwarzania danych opierają się na prawnie
uzasadnionych podstawach, takich jak konieczność przetwarzania danych w celu (i) przygotowania lub
wykonania umowy z daną osobą, (ii) spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Solvay, (iii) ochrony
istotnych interesów osoby, (IV) wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub (v) działania w
uzasadnionym interesie Solvay lub strony trzeciej, chyba że interesy te są podrzędne w stosunku do
interesów lub praw podstawowych osoby, w związku z czym konieczne jest zastosowanie ochrony
danych osobowych.
Ponadto, w przypadku gdy prawo, umowa lub porozumienie wymaga zgody osoby fizycznej na
gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Danych Osobowych, Solvay musi uzyskać taką zgodę
przed przetwarzaniem lub przekazaniem Danych Osobowych.
(4) Informacje wrażliwe
Istnieją pewne rodzaje Danych osobowych, które Solvay uważa za szczególnie wrażliwe i w odniesieniu
do których zapewnia dodatkową i odpowiednią ochronę prywatności i poufność. Solvay będzie
gromadzić i wykorzystywać takie Wrażliwe Dane Osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa
prawna lub gdy uzyskano zgodę osoby fizycznej, lub gdy istnieją ważne powody biznesowe, o ile jest to
prawnie dozwolone.
(5) Dokładność danych
Solvay stosuje rozsądne środki w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności, kompletności i
aktualności Danych Osobowych w zakresie potrzebnym do celów, dla których zostały zgromadzone.
(6) Ujawnianie danych
Ujawnianie wewnętrzne
Ogólnie rzecz biorąc, Dane osobowe mogą być udostępniane w Solvay, jeśli jest to prawnie
dozwolone dla uzasadnionych i odpowiednich celów korporacyjnych. Jednak nawet w ramach Solvay
dostęp do Danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, agentów lub wykonawców,
którzy potrzebują dostępu, aby realizować powierzone im funkcje.
Ujawnianie zewnętrzne
Ujawnienie Danych osobowych wykraczające poza grupę pracowników, agentów lub wykonawców
firmy Solvay może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo lub
procedurę prawną, lub na podstawie umowy, konieczności biznesowej lub za zgodą osoby fizycznej.
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W szczególności:
W przypadku pracowników
Solvay może ujawniać Dane osobowe pracowników i pracowników wielu stronom trzecim,
które świadczą usługi na rzecz jej pracowników, takie jak zarządzanie listami płac lub
świadczeniami.
W przypadku wszystkich osób fizycznych
Dane osobowe mogą być zawsze ujawniane w związku z inicjatywami dotyczącymi zapewnienia
zgodności z prawem, w odpowiedzi na rządowe wniosek o udzielenie informacji lub w ramach
analizy de Intelligence, negocjacji i ukończenia sprzedaży lub przekazania całości lub części
naszej działalności.
(7) Lokalizacja Danych Osobowych i przekazywanie w ujęciu międzynarodowym
Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w siedzibie krajowej, regionalnej lub globalnej
firmy Solvay, w lokalizacjach podmiotów stowarzyszonych firmy Solvay lub naszych usługodawców, w
jednym lub kilku naszych międzynarodowych centrów danych oraz w chmurze za pośrednictwem
naszych usługodawców, jednak zawsze musi odbywać się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Międzynarodowy ślad Solvay wiąże się z dużą liczbą przypadków przekazania Danych Osobowych
pomiędzy różnymi podmiotami Solvay, jak również do osób trzecich znajdujących się w różnych krajach.
Solvay dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w celu
zabezpieczenia takiego przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(8) Ochrona Danych Osobowych
Aby pomóc chronić poufność Danych osobowych, Solvay stosuje zabezpieczenia odpowiednie do
wrażliwości danych. Zabezpieczenia te obejmują uzasadnione środki administracyjne, techniczne i
fizyczne mające na celu ochronę poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych przed przewidywanymi
zagrożeniami i nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych. Solvay utrzymuje również skuteczny
program ochrony danych i prywatności oraz zarządzania naruszeniami. Jeżeli wymaga tego obowiązujące
prawo, Solvay będzie zgłaszać przypadki naruszenia Danych Osobowych odpowiednim organom i/lub
poinformuje o nich osobę, której dotyczy naruszenie.
(9) Dostęp i korygowanie- prawa osób fizycznych
Solvay zapewni osobom fizycznym, na ich wniosek, możliwość wglądu do ich Danych Osobowych,
potwierdzenia dokładności i kompletności ich Danych Osobowych oraz, w stosownych przypadkach,
możliwość ich aktualizacji. Solvay zapewni osobom fizycznym uzasadnione możliwości sprzeciwienia się
gromadzeniu, korzystaniu z i ujawnianiu ich Danych Osobowych.
(10) Przechowywanie
Solvay stara się nie przechowywać Danych osobowych dłużej niż jest to dozwolone przez obowiązujące
przepisy prawa.
Obowiązki/ zakresy odpowiedzialności
Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapewnienia pomocy w ochronie danych osobowych, poprzez
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działanie zgodne z niniejszą Polityką. Każdy pracownik jest również odpowiedzialny za pomoc w
zapewnieniu, że przechowywane przez Solvay Dane Osobowe są dokładne i aktualne.
Solvay ustanowiła Biuro Ochrony Danych i Prywatności, które jest odpowiedzialne za koordynację
wysiłków Solvay w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, a także za wdrażanie
skutecznej komunikacji i szkoleń związanych z niniejszą Polityką. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe,
Solvay wyznaczy inspektorów ochrony danych na szczeblu krajowym lub lokalnym.
Każda Globalna Jednostka Biznesowa, Funkcja/Działanie wspierające Działalność lub Partner Solvay oraz
każdy pracownik ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z niniejszą Polityką podczas
przetwarzania Danych Osobowych oraz za zgłaszanie do Biura Ochrony Danych i Prywatności wszelkich
niezgodności lub naruszeń.
Biuro Ochrony Danych i Prywatności jest odpowiedzialne za definiowanie i aktualizację niniejszej Polityki.
Jakiekolwiek naruszenie niniejszej Polityki może skutkować podjęciem odpowiednich działań, w tym
działań dyscyplinarnych, działań łagodzących oraz zerwaniem relacji biznesowych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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