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Opracował:
Constant

Improvement sp. z o.o.

Sprawdził:
[MANAGER_ds. SZBDO RODO]

Zatwierdził:
Robert Trubas

Data opracowania:
14 stycznia 2019

Data sprawdzenia:
16 stycznia 2019

Data zatwierdzenia:
18 stycznia 2019

 

Historia wydań

Wyd. Nazwa wydania Autor wydania Data wydania Wprowadzone zmiany:(punkt, strona)

          

          

          
 

Dokumenty związane

Numer dokumentu Nazwa dokumentu

1 Przewodnik po SZBDO RODO

2  

3  
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Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Bit.com,  Kraków,  Eliasza  Radzikowskiego  94A/11,
31-315 Kraków. Kontakt do Administratora: email: biuro@bitcom.com.pl lub telefon: 12 353 72 25.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej lub
w przesłanej  do nas wiadomości  e-mail  będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy lub udzielenia
Pani/Panu odpowiedzi na przesłane do nas pytanie lub zgłoszenie – na podstawie udzielonej nam zgody
wyrażonej poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego
lub wysłaniu do nas wiadomości oraz podanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Może Pani/Pan cofnąć zgodę w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  otrzymania kopii,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  znajdują  się  na  naszej  stronie
internetowej w zakładce RODO oraz w naszej Polityce Prywatności.
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