
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
 
CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 82. 
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez 
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się 
Inspektorem Ochrony Danych 1) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 672 
5101, 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na 
adres: iod.poland@cmc.com, 3) listownie oraz osobiście pod adresem siedziby 
Administratora danych wskazanym powyżej, w przypadku wyboru osobistego 
kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z Inspektorem Ochrony 
Danych. 
Administrator przetwarza Dane osobowe w następujących celach dla których 
wskazuje następujące podstawy prawne: 
a) przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów; Na podstawie tej 
przesłanki ustawowej przetwarzane będą Dane osobowe w związku 
z wysyłką Newsletter, udostępnieniem modułu „Zaprojektuj siatkę”, 
marketingu usług własnych, przesyłania informacji handlowych, 
organizowania kampanii promocyjnych oraz komunikacji, przetwarzania 
danych z Google Analitics, tworzenia statystyk, 

b) przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki ustawowej 
przetwarzane będą dane osobowe w związku z zawarciem, wykonaniem 
i rozliczeniem umowy;  

c) przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. Obowiązek ten wynika w szczególności z celów 
prowadzenia dokumentacji podatkowej, obsługi IT, itd.; 

d) przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Na podstawie 
tej przesłanki przetwarzane będą Dane osobowe w celu dochodzenia 
roszczeń, w postępowaniu sądowym i pozasądowym, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, prowadzenie analiz 
jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności usług, 
zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. 

Prawa przysługujące Państwu, to: 
• Prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, czyli prawo do 

uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, informacji 
dotyczących takiego przetwarzania oraz kopii danych, 

mailto:iod.poland@cmc.com


• Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – 
w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 
Administratorowi zgody, 

• Prawo do przenoszenia danych, 
• Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

podstawie uzasadnionego interesu Administratora, 
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa Dane Osobowe 
przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO, 

• W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu 
o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Panią/Pana Danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie 
niezbędne do tego, aby Administrator mógł zrealizować cele przetwarzania 
danych osobowych wskazane w niniejszej informacji. 
Prawa wskazane powyżej można zrealizować poprzez kontakt 
z  Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane 
osobowe na zlecenie Administratora np. podmiotom zewnętrznym 
wspierającym nas w świadczeniu usług np. usług IT, hostingowych, 
marketingowych i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu 
określonym przez Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.  
Odbiorcami Danych Osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, 
w przypadkach powierzenia obsługi innym podmiotom ich uprawnieni 
pracownicy, przedstawiciele, jak również organy administracji, czy instytucje, 
które zwrócą się o dostęp do danych w ramach swoich ustawowych 
uprawnień. 
Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, Dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane 
dotyczą. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany 
przepisami prawa dla prowadzenia dokumentacji danego rodzaju 
w przypadku zawarcia umowy, jednakże przez okres nie krótszy niż termin 
przedawnienia roszczeń, a w przypadku zgody tak jak zostało wskazane 
powyżej do momentu jej odwołania. 
Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu przetwarzającego: 
Commercial Metals Company, 6565 N. MacArthur Blvd. Suite 800 Irving, TX 
75039, Stany Zjednoczone. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostały 
poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 
46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 



fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 
46 ust. 5 RODO.  
Dane takie jak identyfikator pochodzące z Cookies mogą być przekazywane do 
Google Analitics, co może wiązać się również w transferem danych poza EOG. 
Czas przechowywania cookies dot. analitic to 26 miesięcy.  
Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany -
profilowane. 
 


