
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 

Poznań. 

2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Grupa casusBTL Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 

61-312 Poznań. Adres email: daneosobowe@grupacasusbtl.pl, tel. 61 8304067. 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:  

(a) prowadzenia komunikacji e-mailowej, telefonicznej, pocztowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO, 

(b) kierowania do Pana/Pani treści marketingowych  niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na 

Pana/Pani zapytanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Podstawą prawną uzasadnionego 

interesu jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową w zależności na 

którą drogę wyraziła Pani zgodę poprzez przekazanie danych kontaktowych. Po rozwiązaniu Umowy Pana/Pani dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, 

(c) prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń  lub obronie przed  

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

(d) w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody  na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), 

(e) wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w 

szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. pkt c) RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Grupa casusBTL Sp. z o.o.; casusBTL; home.pl oraz inne podmioty 

współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności  

w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, pocztowych. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom  

w celach komercyjnych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas: prowadzenia komunikacji, okres trwania umowy, a w przypadku 

danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości.  

6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. oraz przesyłania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

10. Kategoria osób, których dane dotyczą: podmioty współpracujące z Administratorem.  

11. Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: imię, nazwisko, adres stacjonarny, e-mailowy, numer 

telefonu (dane kontaktowe), oraz dane zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

12. Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania: działania 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  Administratora. 

13. Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w proces przetwarzania danych osobowych jako Podwykonawcy 

przetwarzający dane osobowe: casusBTL; home.pl oraz inne podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z 

obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, pocztowych. 

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.  

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich.  
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