Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Administratorem Danych jest Specfile Project Spółka z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul.
Nagórskiego 3, NIP: 781-191-35-19.
Spółka wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem,
odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za
przetwarzanie danych osobowych. ABI wyznaczył tez Administratora Systemu Informatycznego (ASI),
odpowiedzialnego za przetwarzanie danych na komputerach i serwerach firmy.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj
Administratorem na adres mailowy: kontakt@specfile.pl.
1.

Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie i do czego są wykorzystywane?
a) Przy rejestracji w serwisie:
 Adres email – wymagany i sprawdzany poprzez wysłanie emaila i oczekiwaniu na
kontynuację rejestracji z linku umieszczonego w tym mailu. Adres email jest późniejszym
Twoim login’em i podstawowym identyfikatorem Twojej osoby w serwisie. Inne osoby
zarejestrowane w serwisie mogą udostępniać Tobie swoje szyfrowane zbiory,
(współdzielić je) wprowadzając podczas szyfrowania właśnie ten adres (jeśli go znają) .
 Hasło – najważniejsza wymagana informacja, którą musisz ustalić jednorazowo i której
nie możesz zapomnieć.
b) Przy pobieraniu aplikacji z serwisu:
 Imię i nazwisko – wymagane lecz nie sprawdzane. Jest dodatkowym identyfikatorem w
ewidencji operacji związanych z szyfrowaniem przy używaniu konta firmowego..
 Inne Twoje adresy mailowe (alternatywne) – będą mogli je używać inni użytkownicy
serwisu dla celów współdzielenia z Tobą swoich szyfrowanych dokumentów.
c) Przy tworzeniu i używaniu konta firmowego :
 Nazwa firmy (wymagane, nie sprawdzane) – identyfikator firmy w serwisie, odbiorca
wystawianej faktury *
 Adres firmy (wymagane, nie sprawdzane) – do wystawiania faktur*
 NIP (wymagane, nie sprawdzane) – do wystawiania faktur*
 Nazwa państwa (kraju) – informacyjnie*
 Adresy mailowe użytkowników w firmie, (opcjonalnie) którzy zostaną dopisani jako
członkowie firmy lub administratorzy firmy. Na ich adresy jest wysyłane powiadomienie
(jeśli już maja konto w serwisie) lub zaproszenie do pobrania aplikacji (jeśli jej nie mają).
* uwaga –dana
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jako firmowa nie jest traktowana przez RODO jako dana osobowa

d) Przy tworzeniu w serwisie ewidencji szyfrowania, deszyfrowania i wysyłki zbiorów przez
członków firmy, dostępnej dla administratorów w firmie (ewidencja może być wyłączana)
 Adres mailowy oraz imię i nazwisko osoby wykonującej operację
 Nazwa i wskaźnik identyfikacyjny zbioru szyfrowanego
 Rodzaj (szyfrowanie, deszyfrowanie, wysyłka),
 data i czas operacji na zbiorze
 Adresy mailowe osób współdzielących zbiór
Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?
 Musisz wyrazić swoją zgodę na pobieranie wymienionych danych osobowych.
Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w serwisie?
 W bazie klientów serwisu
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 W bazie ewidencji operacji szyfrowania, deszyfrowania w serwisie
Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w serwisie?
 Nasz Administrator serwisu ma dostęp do zestawień wszystkich użytkowników serwisu,
zawierających datę i czas rejestracji użytkownika, jego email oraz informację, czy pobrał
aplikację i czy jest to konto firmowe
 Nasz Administrator serwisu ma dostęp do wykazu wszystkich firm zarejestrowanych w
serwisie oraz informacji o płatnościach abonamentu przez te firmy
 Administrator każdej firmy ma dostęp do wykazu członków firmy, może ich dołączać i
usuwać w tym wykazie
 Administrator każdej firmy ma dostęp do odczytu danych z ewidencji operacji
szyfrowania, deszyfrowania i wysyłki wykonywanych przez członków danej firmy.
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poza serwis internetowy)?
 Tylko do naszego Biura Księgowego w postaci faktur wystawionych w serwisie, w celu ich
zaksięgowania, czyli rejestruje dane firmowe na nich się znajdujące.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?
 Tylko upoważnieni pracownicy naszej Spółki w ustalonym i ograniczanym zakresie
 Inni użytkownicy serwisu w procesie szyfrowania zbioru mogą tylko sprawdzić, czy
podany adres mailowy (np. Twój) występuje w serwisie.
 Administratorzy konta firmowego Twojej firmy mogą sprawdzić w serwisie, czy Twój
adres mailowy występuje wśród członków firmy
 Administratorzy Twojej firmy mogą odczytywać w serwisie dane z ewidencji
szyfrowanych zbiorów, w tym zbiorów szyfrowanych, deszyfrowanych i wysyłanych przez
ciebie, kiedy i do kogo.
Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?
 Serwis Specfile.pl oraz jego aplikacja specfile.exe szyfrują wewnętrznie wszystkie
otrzymane lub tworzone dane osobowe i ewidencyjne zgodnie z zasadą „zero
knowledge”, co powoduje ich niedostępność nawet po nieupoważnionym odczycie
zbiorów z tymi danymi.
 Na Twój pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy kontakt@specfile.pl zobowiązani
jesteśmy w terminie 30 dni do:
- korekty wskazanych danych
- pseudonimizacji danych
- usunięcia Twoich danych z bazy użytkowników i z korespondencji kierowanej do serwisu
- uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych (np. zakazu
wysyłania do Ciebie korespondencji z serwisu)
- przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu
 Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest
ewidencjonowany przez ABI.
 Operacje związane z danymi osobowymi nie są wykonywane na tworzonych backup’ach
serwisu. Jednak gdy serwis używa backup’u bazy danych, ewidencja wniosków jest
używana do powtórzenia wszystkich operacji na danych osobowych, których data i czas
zgłoszenia nastąpiły po dacie backup’u. Archiwizowanych jest kilka ostatnich wersji
backup’ów, a wcześniejsze są kasowane.
Do Twoich praw należy też wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi
osobowymi narusza prawo.

