Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 roku
Twoje dane osobowe są bezpieczne!
Szanowny Kliencie,
z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 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 (tzw. RODO). Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymane
od Ciebie dane osobowe były bezpieczne i aby były one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym także z RODO. Administratorem Twoich danych osobowych jest CMA
Monitoring Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeżeli to Ty administrujesz danymi
osobowymi, które nam powierzyłeś, to pragniemy Ciebie zapewnić, że stosujemy się do
wymogów opisanych w artykule 28 RODO. Z zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym
także danych powierzonych nam przez Ciebie, możesz zapoznać się na naszej stronie
internetowej, pod adresem: www.cma.com.pl/gotowi-na-rodo. Znajdziesz tam m.in. informację o
administratorze danych osobowych, o tym, skąd mamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób i w
jakim celu je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują (link o tytule „Pobierz PDF –
Informacja RODO”).
Pragniemy Cię poinformować, że jako nasz Klient, nie musisz wyrażać żadnych
dodatkowych zgód. Jeżeli natomiast powierzasz nam dane osobowe, które sam zebrałeś od
innych osób (dane osobowe Twoich pracowników, osób upoważnionych do kontaktu itp.), to w
Twoim dobrze rozumianym interesie jest udokumentowanie zgodnego z prawem powierzenia
tych danych. W tym celu udostępniliśmy dla Ciebie na naszej stronie internetowej (adres jak
wyżej) dokument o nazwie „ZASADY PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH” (pod
linkiem: „Pobierz PDF – Zasady przetwarzania danych osobowych”). Jest to najbardziej ogólna
procedura wzajemnego powierzania danych osobowych, której wymaga artykuł 28 RODO.
Wystarczy, że wydrukujesz ten dokument, i odeślesz nam jeden podpisany egzemplarz. Pomoże
to Tobie i naszej Spółce w dokumentowaniu wymaganego przez RODO obowiązku (tzw. zasada
rozliczalności) i może być pomocne w razie ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W razie potrzeby, będziemy Ci też służyć radą i pomocą. Więcej informacji możesz
uzyskać pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych CMA, ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa
lub na adres e-mail: dane.osobowe@cma.com.pl.
UWAGA! Jeżeli chcesz mieć większą kontrolę nad bezpieczeństwem danych osobowych,
możesz wypełnić poniższy formularz, podpisać go i wysłać na nasz adres korespondencyjny.
Wówczas wszystkie ważne informacje i dane będą wysyłane na poniższe dane kontaktowe.
Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.
FORMULARZ BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI:
1. Nazwa Klienta:
2. Zaufany adres do korespondencji:
3. Zaufane numery telefonów:
4. Zaufany adres e-mail:
5. Miejscowość i data:
6. Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej:
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