
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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z 

siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, 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 

REGON: 016321051, NIP: 9511978674, Numer Rejestrowy BDO: 000042506 (zwana dalej: 

„CCS” lub „Administrator”).  

2. W celu uzyskania informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie 

jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z nami: pisemnie na wskazany adres 

siedziby CCS (z dopiskiem „RODO”) lub drogą poczty elektronicznej na adres: 

rodo@ccsonline.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

- przez okres obowiązywania umowy; 

b. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez CCS zapisanych w pamięci 

urządzenia danych – dane te będą przetwarzanie, wyłącznie w niezbędnym zakresie w 

celu realizacji usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c. ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, jakie Pan/Pani lub 

CCS może mieć w stosunku do drugiej strony w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres 

obowiązywania umowy oraz przez okres od zakończenia umowy niezbędny do 

ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami; 

d. wykonywania obowiązków prawnych CCS - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przez okres obowiązywania umowy oraz dodatkowo przez okres wymagany przepisami 

prawa. 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jej brak 

skutkować będzie niemożnością realizacji usługi. 

5. Jeżeli udzielił/a nam Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w pamięci 

urządzenia oddawanego do serwisu w celu obsługi serwisowej urządzenia, w tym naprawy, 

może Pan/ Pani cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pisemnie na 

wskazany w pkt. 1 adres siedziby CCS (z dopiskiem „RODO”) lub drogą poczty elektronicznej 

na adres: rodo@ccsonline.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. Przysługuje Panu/Pani 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. 

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

lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z nami: pisemnie na 

wskazany w pkt 1 adres siedziby CCS (z dopiskiem „RODO”) lub drogą poczty elektronicznej 

na adres: rodo@ccsonline.pl. 
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8. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być podmioty zlecające naprawy sprzętu, w tym 

producent sprzętu, gwarant dla napraw gwarancyjnych lub rękojmi oraz bank, firma kurierska i 

podmiot realizujący płatność, a także którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w 

tym  punkty serwisowe współpracujące z Administratorem oraz pracownicy i współpracownicy 

Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów 

przetwarzania tych danych. 

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w niektórych przypadkach dla realizacji usługi może być 

niezbędne przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, polegającym w szczególności na przeglądaniu 

i/lub usuwaniu pozostawionych plików zapisanych w pamięci urządzenia. 

Aby świadczenie usługi było możliwe prosimy o zaznaczenie odpowiedniego z poniższych oświadczeń. 

1. Oświadczam, że urządzenie przekazywane do serwisu CCS w celu wykonania usługi 

serwisowej nie zawiera danych zwykłych oraz danych szczególnej kategorii tj. danych 

ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, 

danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej: 

TAK/ NIE 

Jeśli w pkt. 2 zaznaczono NIE, to: 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CCS (w tym przez przeglądanie i/lub usuwanie) 

zapisanych w pamięci urządzenia danych zwykłych oraz danych szczególnej kategorii tj. 

danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych 

genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności i 

orientacji seksualnej: TAK 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, data, podpis)  

 


