CDS Sp. z o.o., ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa
tel.: (22) 853 35 81, e-mail: info@cds.pl, www.cds.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
CDS Sp. z o.o.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, CDS Sp. z o.o. (zwana dalej CDS) informuje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
§ 1 Wskazanie Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Fosa 25.
§ 2 Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
CDS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
Realizacji zamówień oraz umów handlowych w zakresie niezbędnym do realizacji takich umów, w tym
również do rozpatrywania Pani/Pana reklamacji do czasu wypełnienia świadczeń umownych
i przedawnienia się roszczeń.
W sytuacjach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest koniecznie z uwagi na realizację prawnie
uzasadnionych interesów CDS, w szczególności marketingu produktów i usług oferowanych przez
CDS.
W celach związanych z księgowością w związku z przepisami ustawy o rachunkowości, o podatku od
towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego przepisy
prawa.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
§ 3 Obowiązek podania danych osobowych CDS
Podanie

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

może

być

warunkiem

zawarcia

i wykonania umowy z CDS i jest niezbędne do realizacji celów będących następstwem prawnie
uzasadnionych interesów CDS.
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§ 4 Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W ramach CDS, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy CDS,
o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w § 2 Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
2. Innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych
w przepisach prawa.
3. Podmiotom współpracującym z CDS w zakresie jego procesów biznesowych takich jak: firmy
kurierskie,

biura

rachunkowe,

producenci

dostarczanych

urządzeń

i

oprogramowania,

dystrybutorzy urządzeń i oprogramowania oraz doradcy prawni, konsultanci i audytorzy.
§ 5 Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w § 2
celów tj. w zakresie realizacji umów do czasu ich zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu CDS
w zakresie określonym w § 2.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź
wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody.
§ 6 Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystywaniu danych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania.
Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
profilowaniu lub zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, których skutki mogłyby mieć wpływ na
Pani/Pana sytuację prawną lub wywołać inne podobne doniosłe skutki.
§ 7 Prawa osoby, której dane dotyczą
CDS pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane
przez CDS, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące
własnych danych:
1.

Prawo dostępu do danych osobowych, tym prawo do uzyskiwania kopii tych danych.

2.

Prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
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3.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „Prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku
gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
d. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.

4.

Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu.

5.

Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany.

6.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na
niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu CDS, o którym mowa
w § 2 powyżej.
§ 8 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzielił/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
§ 9 Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CDS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu w tym zakresie odpowiedzialnego za
ochronę danych osobowych.
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§ 10 Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Organizacji Międzynarodowych
CDS, w uzasadnionych i koniecznych przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe
podmiotom mającym swoją siedzibę w Państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG), do których transfer danych jest konieczny w celu wykonania umowy.
W krajach znajdujących się poza EOG mogą nie obowiązywać przepisy i regulacje dotyczące ochrony
danych porównywalne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju. W przypadku przekazania
danych osobowych do innych krajów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem CDS.
§ 11 Postanowienia końcowe
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 25.05.2018
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez CDS Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt
z CDS na adres: ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa lub mailowo: info@cds.pl.
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