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KLAUZULA INFORMACYJNA CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. 

dla Klienta Biznesowego 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, Administratorem 

Pani/Pana danych jest CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-079), ul. Królewska 

94/11. 

Pani/Pana dane są przetwarzane w następujących celach: 

▪ Podjęcia działań dla zawarcia umowy z CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. wynikających z 

zapytania ofertowego (art.6 ust.1 lit.  b RODO) 

▪ Realizacji zlecenia sprzedaży towarów i usług przez CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k.  

▪ Spersonalizowanego marketingu, promocji produktów i usług w trakcie realizacji zlecenia 

(art.6 ust. 1 lit. f RODO) 

▪ Profilowania dla celów marketingu, promocji produktów i usług (art.6 ust.1 lit.  f RODO) 

Na potrzeby realizacji sprzedaży przetwarzamy takie dane jak: 

▪ Imię i nazwisko 

▪ Adres e-mail 

▪ Adres dostawy 

▪ Nr telefonu 

Na potrzeby realizacji szkoleń i wydania certyfikatu ukończenia szkolenia (zgodnie z paragrafem § 18 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), oraz na podstawie § 16 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)  przetwarzamy takie dane jak: 

▪ Imię i nazwisko 

▪ Nr pesel 

▪ Data urodzenia 

▪ Miejsce urodzenia 

▪ Nr telefonu 

▪ E-mail (w celu przesłania materiałów szkoleniowych)  

Na potrzeby realizacji przeglądów sprzętu ochrony indywidualnej przetwarzamy takie dane jak:  

▪ Imię i nazwisko 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to wymóg zawarcia 

umowy, realizacji umowy lub zlecenia i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Nie 

podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi realizację danej umowy czy zlecenia oraz 

spełnienia obowiązków, którym podlega CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k.  

Dane przekazywane do celów marketingowych podawane są dobrowolnie.  
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Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

W wyniku dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

Pani/Pana dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania danej umowy, zlecenia. A 

po rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych 

roszczeń oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu – do momentu wycofania zgody lub 

złożenia sprzeciwu. W sytuacji, gdy przechowywanie danych wynika z przepisów prawa, dane będą 

przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.  

W związku z przetwarzaniem przez CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. Pani/Pana danych ma Pani/Pan 

prawo wglądu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO, sprostowania swoich danych zgodnie z art. 

16 RODO, usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 

18 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych powołanym przez CBR Rock Master Sp. z. o.o. sp.k. wysyłając wiadomość pod adres: 

iod@rockmaster.eu. 
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