
 
 

Polityka bezpieczeństwa CFA Society Poland 
 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie CFA SOCIETY POLAND z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000222537, NIP 8992528090. Adres 

email: office@cfa.com.pl.  

2. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w 

polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).  

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, realizacji umów i zobowiązań 

wnikających z tych umów, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, badania rynku i opinii 

publicznej.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom 

zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym 

do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do 

momentu odpadnięcia prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu (w odniesieniu 

do przetwarzania mającego za podstawę niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora).  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, 

w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania 

umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane 

są wyżej, pkt. 1.  
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7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony 

przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, 

a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z pracami Komitetów i grup roboczych 

zrzeszonych w ramach CFA Society Poland 

 

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) CFA Society Poland 

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych podanych na listach obecności w związku z posiedzeniami 

Komitetów i grup roboczych działających przy CFA Society Poland z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, adres e-mail: office@cfa.com.pl  

2) z CFA Society Poland, w sprawie przetwarzania danych można skontaktować się poprzez adres: 

office@cfa.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);  

3) podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CFA Society Poland, jako 

administratora danych, polegający na obsłudze administracyjnej posiedzeń Komitetów i grup roboczych 

działających w ramach CFA Society Poland;  

4) dane osobowe są przetwarzane do momentu zakończenia prac Komitetu lub grupy roboczej, na 

potrzeby których dane te zostały zebrane; 

5) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, 

w którym przetwarzane są dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane jako 

podwykonawcy na podstawie umowy z CFA Society Poland i wyłącznie zgodnie z zasadami RODO i 

poleceniami CFA Society Poland. 

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetów. 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób do kontaktu 
 

Zgodnie z art. 14 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 (zwane dalej „RODO”) – działając z upoważnienia 

CFA Society Poland  – poniżej zawarte są informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób 

upoważnionych do kontaktu w ramach zawartych umów przez CFA Society Poland: 

1) administratorem danych osobowych podanych na listach obecności w związku z posiedzeniami 

Komitetów i grup roboczych działających przy CFA Society Poland z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, adres e-mail: office@cfa.com.pl  

2) z CFA Society Poland, w sprawie przetwarzania danych można skontaktować się poprzez adres: 

office@cfa.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);  

3) Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 

a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

b. podmiotom, którym CFA Society Poland powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub 

udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom 

windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym 

lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub 

kurierskie. 

4) dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 3. 

5) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania umowy, o której mowa w pkt. 3. 

 

Klauzula informacyjna CFA Society Poland   
dla reprezentantów i osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do 

kontaktów służbowych 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych jest CFA Society Poland z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 
53-345 Wrocław, adres e-mail: office@cfa.com.pl zwane dalej „Administratorem” lub „CFA Society Poland”. 

Dane kontaktowe: 

CFA Society Poland, w sprawie przetwarzania danych można skontaktować się poprzez adres: office@cfa.com.pl 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 
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Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy Administratora: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem CFA 
Society Poland jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (RODO), w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem, a 
także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tej umowy. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wykonywania umów z 
kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z ich wykonywaniem. 

Okres, przez który dane będą przetwarzane: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy  

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

1) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem 
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, 

2) osobom upoważnionym przez Administratora, 

3) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: 

4) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

5) podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora. 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG: 

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się 
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1)  dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  
2) żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych, 
3) żądania  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw 

ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO. 
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem 
Ochrony Danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


