Administrator danych osobowych
1.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w korespondencji (pisma,
e-mail), a także w tracie rozmów telefonicznych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (02-305 Warszawa), Aleje Jerozolimskie 142B,- (dalej jako ADO).
2. ADO powołał Inspektora Ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@cpk.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki.
3. ADO umożliwia kontakt:
a. za pomocą e-maila: sekretariat@cpk.pl,
b. telefonicznie: +48 22 24 34 200,
c. poprzez formularz kontaktowy umieszony na stronie https://cpk.pl/pl/kontakt,
d. drogą pocztową pisząc na adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych
4.
a.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach związanych z:
realizacją zadań, do których Spółka została powołana określonymi przepisami prawa (podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);
b. bieżącym kontaktem niezwiązanym z usługami świadczonymi na rzecz Pana/Pani będących nadawcami
korespondencji ani niezwiązanym z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c. prowadzeniem korespondencji e-mailowej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego
związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d. zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonych rozmów oraz prawidłowości realizowanych zadań
spoczywających na Spółce (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e. w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów
biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zakres przetwarzanych danych
5.

Zakres pozyskanych danych to imię/imiona, nazwisko,, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, dane dot. nieruchomości oraz inne dane podane w trakcie połączenia telefonicznego
obejmującego nagranie rozmowy.

Okres przechowywania danych
6.

Dane osobowe rejestrowane podczas rozmowy telefonicznej będą przetwarzane przez okres 7 lat ze
względu na okres przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z rozmowy lub krócej,
jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych. Po tym czasie nagrania
zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych osobowych
8.

9.

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na
rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie IT, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą
9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
b. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do przeniesienia danych osobowych,
e. prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres, ul. Stawki 2,
Warszawa.
10. W sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacja o wymogu podania danych
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jesteśmy
w stanie prowadzić rozmów w ramach informacji o preferowanej lokalizacji Portu Solidarność oraz
rozpatrywać innych spraw, które są przedmiotem rozmowy telefonicznej.
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11. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

