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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia 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 (”RODO”), informujemy o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku 

z tym uprawnieniach: 

Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „CEFETRA POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Gdyni, ul. 10 

Lutego 16, 81-364 Gdynia (dalej: „Administrator” lub „my”). 

Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z 

wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod numerem: 58 78 20 450 lub mailowo pod adresem: 

iod@cefetra.pl. 

Dane osobowe 

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do osób, które skontaktowały się z nami wykorzystując formularz kontaktowy oraz do osób z 

którymi korespondujemy za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

Co do zasady, podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym zależy to również od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana 
korespondencja (jeśli istnieje wymóg podania danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej). 
 
Cel oraz podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w 

treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w odrębnej klauzuli informacyjnej właściwej dla treści korespondencji. 

Okres przechowywania danych 

Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, 

przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego 

dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania 

danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w 

odrębnej klauzuli informacyjnej). 

 

Przysługujące Państwu prawa 

W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub 

umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy 

czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, 

g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę IT, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), 

audytorskie, kontrolne, prawne. (jeżeli występują inni odbiorcy, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej). 

Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczy to również lokalizacji serwerów, na których Administrator 

będzie przechowywał Państwa dane osobowe.     

 

Profilowanie 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących 

wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających. 


