
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
wymagane przez Rozporządzenie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: “RODO” 

 
 

1.  Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), przy ulicy 

Puławskiej 40 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000253995, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100,00 zł (wpłaconym  

w całości) posiadająca numer REGON: 016321051, NIP: 9511978674; Numer Rejestrowy 

BDO:000042506 (zwana dalej: „CCS”), jako administrator danych osobowych, przetwarzać będzie 

w szczególności Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, REGON, firma, adres, 

dane kontaktowe w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe. 

2.  Dane osobowe wskazane w pkt. 1. przetwarzane będą w celu: 

2.1.  realizowania obsługi serwisowej wobec przekazywanych przez Państwa do serwisu spółki CCS 

urządzeń – wykonywania zawieranej z Państwem umowy  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO - przez okres współpracy; 

2.2.  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Państwo lub CCS możecie mieć w stosunku 

do siebie w związku z realizowaniem współpracy w zakresie obsługi serwisowej urządzeń - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres obowiązywania współpracy oraz przez okres 

10 lat od zakończenia współpracy; 

2.3.  wykonywania obowiązków prawnych CCS - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 

obowiązywania współpracy oraz dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa; 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji obsługi serwisowej. Niepodanie 

danych skutkować będzie niemożnością jej realizacji. 

4.  Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, 

żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu ochrony danych osobowych.  

5.  W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub  

w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt: pisemnie na adres siedziby CCS 

bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej: rodo@ccsonline.pl. 

6.  Przewidywanymi odbiorcami danych są/mogą być w szczególności: bank, firma kurierska, 

ubezpieczyciel, podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy  

i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

realizacji celów przetwarzania tych danych. 

7.  W związku ze zleceniem CCS obsługi serwisowej urządzenia użytkownika: 

a. składanym przez Państwa w ramach Państwa odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi,  

b. składanym przez Państwa w ramach odpowiedzialności ponoszonej przez Podmiot Finansujący 

(zgodnie z postanowieniami Warunków), w szczególności z tytułu gwarancji na Urządzenie,  

CCS przekazywać może Państwa dane osobowe spośród następujących rodzajów: imię, nazwisko, 

NIP, REGON, firma, adres, dane kontaktowe w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

stanowisko służbowe, do zewnętrznego podmiotu – zgodnie z jego wymaganiami, w tym  
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w szczególności co do sposobu przekazania zgodnie z jego wymaganiami i wytycznymi – który, 

będąc podmiotem ponoszącym odpowiedzialność z tytułu gwarancji urządzenia lub będąc 

podmiotem wykonującym czynności na bezpośrednie lub pośrednie zlecenie takiego podmiotu, lub 

w ramach własnej odpowiedzialności względem Zlecającego finansuje („Podmiot Finansujący”) 

przeprowadzenie czynności obsługi serwisowej poprzedzających decyzję administratora, czy 

Urządzenie użytkownika ma zostać naprawione, jak również  przeprowadzenie napraw urządzenia, 

w celu rozliczenia obsługi serwisowej. Podmiot Finansujący przetwarzać będzie dane osobowe jako 

niezależny administrator danych. 

8.  Ponieważ niektóre Podmioty Finansujące mogą mieć swoją siedzibę lub prowadzą działalność także 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w ramach grupy kapitałowej), przekazywanie 

danych, o którym mowa w pkt. 7 Podmiotom Finansującym, może wiązać się z przekazywaniem 

danych osobowych podmiotom znajdującym się w krajach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym, w których gwarantowany przez przepisy prawa krajowego poziom ochrony danych 

osobowych może być niższy niż poziom ochrony gwarantowany w UE, i w stosunku do których 

Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony... 

 

 

 


