
 

 

 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

"CEBIT Mariusz Marton" Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111904,  
NIP: 1132354965, REGON: 017519973 (dalej jako: „Administrator”), informuje, że: 

1) jest administratorem danych osobowych osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem telefonu, 
formularza kontaktowego lub udostępnionego adresu e-mail i które podają nam swoje dane osobowe,   

2) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony swoich danych 
osobowych można skontaktować się: 

 telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 390 46 60, 
 za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: rodo-

cebit@cebit.com.pl ,   
 listownie i osobiście pod adresem: ul. Chełmżyńska 13, 04-247 Warszawa. 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Panią/Panem, udzielania odpowiedzi na 
zadane pytania, w tym również w zakresie świadczonych przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. „f” 
RODO), 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za 
realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych, 

5) dane przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty, działań marketingowych, sprzedaży 
produktów i usług przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu, w takiej 
sytuacji dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,  

6) nie zamierzamy przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może skutkować brakiem 
możliwości kontaktu i przedstawienia oferty,  

8) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


