
Zasady przetwarzania danych osobowych 
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi oraz 
przepisy Rozporządzenia 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 (określane jako „RODO”, „GDPR” lub 

„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy o przetwarzaniu 
danych osobowych oraz zasadach, na jakich się odbywa.  

Administratorem danych osobowych jest Connectia Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Stępińska 22/30. 

Z osobą odpowiedzialną możesz się skontaktować pisząc na adres: 

odo@connectia.pl.  

Kontakt jest możliwy również:  

- w siedzibie firmy: przy ulicy Stępińskiej 22/30 w Warszawie,  
- listownie na adres korespondencyjny: Connectia Sp. z o.o., ul. Stępińska 

22/30, 00-739 Warszawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora za zgodą (art. 6 ust. 1 lit 
a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania 

obowiązków wynikających umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO) przepisów ustaw (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych 

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

Dane osobowe dla celów wskazanych powyżej mogą być przekazywane 
następującym osobom trzecim:  

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w 
celu realizacji usług (dostawcy usług IT, księgowo-kadrowych, pocztowych i 

kurierskich),  

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W 
przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej 

oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być 
przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. 

organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom 
zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do 

osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres 
obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w 

szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej 
cofnięciu. 

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem: 

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 
- prawo do sprostowania danych, 

- prawo do usunięcia danych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo sprzeciwu, 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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Powyższe uprawnienia można wykonać przez złożenie oświadczenia, 
wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.  

Z poważaniem, 

Connectia Sp. z o.o. 


