
 

 
 
 

INFORMACJA ODNOŚNIE POLITYKI 
BEZPIECZEŃSTWA, PRZETWARZANIA 

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Administrator danych: 
Agencja Malva Models 
BALTMEDIA Malwina Smętek 
ul. Druskiennicka 27 
81-533 Gdynia, Poland 
email: malva@malvamodels.com 
 
 
1. Ogólne zasady przetwarzania danych  

Agencja Malva Models przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w związku            

z intencją zawarcia umowy, bądź wykonaniem założonego zamówienia/zawartej umowy lub ustalonej          

kooperacji i obsługi. 

 

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Agencja Malva Models przetwarza dane osobowe niezbędne na danym etapie współpracy.           

W zależności od celu przetwarzania pozyskujemy różne kategorie przetwarzanych danych. 

Ogólnie dane osobowe, które przetwarzamy mogą zawierać następujące informacje:  

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, inne dane kontaktowe (adres mailowy, telefon), data i miejsce              

urodzenia, płeć, wykształcenie, stan zatrudnienia, numery rachunków bankowych, dane dokumentów          

identyfikacyjnych (dowód osobisty, paszport), numer identyfikacji podatkowej NIP, numer PESEL,          

wymiary, zdjęcia.  

 

3. Cele przetwarzania danych  

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO (Rozporządzeniem 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). Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być: 
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● Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych – wskazana z art. 6 ust               

1 lit. a) RODO 

● Wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania          

zawartej umowy współpracy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – wskazana z art. 6              

ust 1 lit. b) RODO 

● Wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Agencję obowiązków prawnych          

wynikających z przepisów prawa – wskazana z art. 6 ust 1 lit. c) RODO 

● Uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczności zadbania o nasze uzasadnione          

interesy na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO 

 

Dane te w szczególności przetwarzamy w celu: 

● prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy, analizy możliwości zawarcia         

umowy; 

● prowadzenia działań związanych z realizacją zawartych umów (min. przekazywania danych          

częściowych do podmiotów zewnętrznych w celu prezentacji Modela/Modelki w ramach          

castingów, przesyłania propozycji do nowych zleceń itp.); 

● prowadzenia działań marketingowych Agencji; 

● prowadzenia dokumentacji finansowo-kadrowo-płacowej Agencji;  

● prowadzenia dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia danych osobowych w związku        

z obowiązującymi przepisami; 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym momencie. Należy            

pamiętać, iż cofnięcie wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej             

wycofaniem.  

Przetwarzanie danych osobowych bez zgody użytkownika jest zgodne z prawem, jeśli jest            

to konieczne do realizacji łączących nas Umów lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia             

umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b).  

Agencja Malva Models w oparciu o dane osobowe nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym              

decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

4. Kategorie odbiorców danych: 

partnerzy handlowi (kontrahenci, agencje współpracujące), media (np. telewizja, prasa, media          

społecznościowe), artyści i twórcy dzieła, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy          

pocztowi, przewoźnicy, biura rachunkowe, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. hosting,          



serwis internetowy), ubezpieczyciele, ambasady i konsulaty zagraniczne, oraz instytucje państwowe i           

administracyjne uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Administrator może w szczególnych przypadkach przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub            

organizacji międzynarodowej. Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z art.           

49 ust 1. lit a, b i c RODO z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa powierzanych               

danych. Administrator nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym             

nie zawarła standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posiada wiążących reguł             

korporacyjnych. W związku brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej         

ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą lub przedstawiciel ustawowy w przypadku            

małoletności osoby, której dane osobowe dotyczą, poinformowana o ryzyku przekazania danych           

do krajów, wyraża oddzielną zgodę Administratorowi na przekazanie Danych Osobowych         

do powyższych państw w celu realizacji Umowy Modelingowej. 

 

5. Okres przetwarzania danych  

Okres przetwarzania danych zależy od zobowiązań umownych i celu przetwarzania. Okres           

przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.  

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane           

przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego            

sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane            

przechowywane są do jej wycofania.  

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne            

do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie              

w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą  

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:  

● prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych  

● prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii  

● prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych 

● prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których             

przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały            

zebrane;  

● prawo do ograniczenia przetwarzania  

● prawo do przenoszenia danych  

● prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych  



● prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba,             

której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa              

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;  

(W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze             

wskazanych powyżej danych kontaktowych). 

● prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza            

przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane            

dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA MODELKĘ/MODELA 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BALTMEDIA Malwina Smętek (MALVA MODELS) z siedzibą            
w Gdyni (81-533) przy ul. Druskiennickiej 27. Możesz się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: BALTMEDIA              
Malwina Smętek, ul. Druskiennicka 27, 81-533 Gdynia, lub za pomocą poczty elektronicznej: malva@malvamodels.com 
 
2. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z naszymi działaniami zmierzającymi do zawarcia z Tobą Umowy, 
● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie Twoich danych jest                  

dobrowolne, lecz konieczne w procesie rekrutacji na modela/modelkę 
● Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu. Celem Administratora jest sprawdzenie Twoich                

kwalifikacji do pracy jako model/modelka. Uzasadniony interes Administratora polega na konieczności zebrania            
niezbędnych informacji pozwalających na analizę tych kwalifikacji. 

 
3. Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres konieczny do zakończenia                 
procesu rekrutacji. 
Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę, na rozpowszechnianie wizerunku będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania tej              
zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem. 
 
4. Odbiorcy danych  
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu ww. celów: np inne agencje,               
agencje fotograficzne, firmy świadczące nam usługi teleinformatyczne związane z obsługą naszej strony internetowej itp.              
W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione uprawionym organom państwowym np. Policja. W celu              
sprawdzenia potencjału kandydata Administrator może przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji             
międzynarodowej. Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z art. 49 ust 1. lit a, b i c RODO                   
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa powierzanych danych. Administrator nie zapewnia odpowiednich          
zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarła standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie                  
posiada wiążących reguł korporacyjnych. W związku brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej            
ochrony Danych Osobowych. 
 
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo                
do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym               
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Jeśli zamierzasz skorzystać               
z ww. praw, skontaktuj się z nami zgodnie z pkt. 1. 

Informujemy ponadto, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych                
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
6. Agencja Malva Models w oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym                 
decyzji będących wynikiem profilowania 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MODELI MALVA MODELS 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BALTMEDIA Malwina Smętek (MALVA MODELS) z siedzibą w             
Gdyni (81-533) przy ul. Druskiennickiej 27. Możesz się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: BALTMEDIA              
Malwina Smętek, ul. Druskiennicka 27, 81-533 Gdynia, lub za pomocą poczty elektronicznej: malva@malvamodels.com 
 
2. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

● Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji zawartej z Tobą Umowy oraz wypełnienia prawnych obowiązków                   
ciążących na Administratorze 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
● Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu polegającego na konieczności prowadzenia działań                

marketingowych oraz dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń 
 
3. Okres przechowywania danych osobowych 
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania Umowy, zabezpieczenia                
ewentualnych roszczeń przysługujących Agencji Malva Models oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora           
(np. wynikającego z przepisów rachunkowych i podatkowych). 
 
4. Odbiorcy danych  
W związku z realizacją Umowy Modelingowej oraz umów z podmiotami współpracującymi, Twoje dane osobowe mogą być                
przetwarzane przez Administratora danych w celu ich publikacji w materiałach firmowych, w formie papierowej              
i elektronicznej, w tym również będą przetwarzane w celu publikacji w różnego rodzaju mediach. 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu zawartej z Toba umowy, takim               
jak: agencje fotograficzne, artyści i twórcy dzieła, partnerzy handlowi (kontrahenci lub agencje współpracujące), biura              
rachunkowe, kancelarie prawne, banki, ubezpieczyciele, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, hotele, partnerzy świadczący           
usługi techniczne (np. serwisy internetowe), ambasady, konsulaty oraz instytucje państwowe i administracyjne uprawnione             
na podstawie przepisów prawa. Ze względu na ponad terytorialny charakter sieci internetowej Twoje dane osobowe mogą                
być przetwarzane na obszarze krajów trzecich. Twoje dane mogą zostać udostępnione nieograniczonej liczbie osób na całym                
świecie. 
Administrator może przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Przekazywanie            
Twoich danych osobowych następuje w związku z art. 49 ust 1. lit a, b i c RODO z zachowaniem szczególnych środków                     
bezpieczeństwa powierzanych danych. Administrator nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46            
RODO, w tym nie zawarła standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posiada wiążących reguł                
korporacyjnych. W związku brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Danych           
Osobowych. 
 
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do                 
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym               
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Jeśli zamierzasz skorzystać               
z ww. praw, skontaktuj się z nami zgodnie z pkt. 1. 

Informujemy ponadto, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych                
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
6. Agencja Malva Models w oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym                 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BALTMEDIA Malwina Smętek (MALVA MODELS) z siedzibą w             
Gdyni (81-533) przy ul. Druskiennickiej 27. Możesz się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: BALTMEDIA              
Malwina Smętek, ul. Druskiennicka 27, 81-533 Gdynia, lub za pomocą poczty elektronicznej: malva@malvamodels.com 
 
2. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

● Art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą Umowy o pracę/ Umowy zlecenia                       
oraz wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze 

● Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
● Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu polegającego zapewnieniu sprawnego i bezpiecznego                

funkcjonowania Agencji oraz dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń 
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3. Okres przechowywania danych osobowych 
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania Umowy, zabezpieczenia                
ewentualnych roszczeń przysługujących Agencji Malva Models oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora           
(np. wynikającego z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów prawa pracy). 
 
4. Odbiorcy danych  
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być: instytucje i organy państwowe, biura rachunkowe, kancelarie prawne, banki,               
ubezpieczyciele, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, hotele, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. serwisy internetowe)            
oraz inne podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Twoich obowiązków pracowniczych.  
 
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do                 
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym               
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Jeśli zamierzasz skorzystać               
z ww. praw, skontaktuj się z nami zgodnie z pkt. 1. 

Informujemy ponadto, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych                
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
6. Agencja Malva Models w oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym                 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


