
 

 

Art. 13 RODO obowiązek informacyjny 

Klient będący osobą fizyczną 

Administrator 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badan i Dozoru             

sp. z o.o., z siedzibą ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny 

Inspektor 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@cbid.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane są: 

 na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:  
 podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, 

 wypełnienia obowiązków wynikających z prawa (np. prawa 
     podatkowego lub przepisów o rachunkowości). 

 
 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1lit.f RODO) w celu: 

 nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem  
a CBiD w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego a także w celach 
archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów. 

 

Prawo osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych osobowych. 

 

Okres przechowywania danych 

Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały 

zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). W przypadku 

braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych  

w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, 

wynosi maksymalnie 10 lat. 
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Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio 

od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych  

w szczególności: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne 

dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, do 

nawiązania i zachowania relacji biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych. Konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i współpracy z Państwem. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcy Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy CBiD oraz podmioty 

wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, współpracująca Kancelaria Prawna, dostawcy 

systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz 

inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

 


