
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Administratorem bazy danych osobowych jest spółka Polski Klaster 
Cyberbezpieczeństwa Cybermadeinpoland Sp. Z o.o. (zwana dalej „Klastrem”) z 
siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000854192, NIP: 6762583919, REGON: 386754317. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail 
office@cybermadeinpoland.pl . 

3. Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane: 
1) w celu pobrania raportu za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie internetowej w związku z realizacją umowy zawartej 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
nr 2016/679 ( RODO ); 

2) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Klastra: 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Klastra (art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO); uzasadniony interes polega na umożliwieniu Klastrowi prowadzenia 
marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W 
odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego w 
zakresie związanym z Partnerami Strategicznymi Klastra za pośrednictwem 
określonych środków komunikacji podstawą prawną przetwarzania jest: Pana/ Pani 
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3) w celu ewentualnej ugody lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami, podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony 
interes Klastra (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); uzasadniony interes pozwala 
Klastrowi na dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
usługi związanej z pobraniem raportu. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony na okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne do: dochodzenia jakichkolwiek roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy przez Klaster. Po 
tym okresie Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i 
przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących 
rachunkowości. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celach marketingu 
bezpośredniego, będą one przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/ Panią 
sprzeciwu na takie przetwarzanie. Dane przetwarzane na podstawie Pana/ Pani zgody 
będą przetwarzane do czasu anulowania tej zgody. 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 
na zlecenie administratora w związku z prowadzoną działalnością, np. dostawcy 
systemów informatycznych i usług pocztowych, oraz dostawcom usług kurierskich lub 
podmiotom księgowym. 

6. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich zmiany, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pana/ Pani danych 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Każdą zgodę można w każdej chwili odwołać. Anulowanie zgody nie wpływa na 



legalność przetwarzania zaakceptowanego przed anulowaniem. Klaster prosi o 
dokonanie anulowania  za pośrednictwem poczty e-mail. 

8. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie Pana/ Pani 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Dla celów dowodowych Klaster 
prosi o wniesienie sprzeciwu za pośrednictwem poczty e-mail. 

10. Pana/ Pani dane osobowe nie będą profilowane. 
11. Klaster wymaga podania danych osobowych w celu realizacji usługi udostępnienia i 

przetworzenia elektronicznego formularza umożliwiającego pobranie raportu. 
 


