
POLITYKA PRYWATNOŚCI Grupy CBP Sp. z.o.o. Sp.k. 

Informacje wstępne 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły firmie Grupa CBP Sp. z.o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 

[02-806], ul. Albatrosów 15A (dalej „Grupa CBP”) swoje dane osobowe, w tym uczestników szkoleń, naszych 

kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów biuletynu informacyjnego, osoby zainteresowane naszymi 

usługami, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi 

przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. 

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy 

obowiązujące w Grupie CBP zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest 

Grupa CBP Sp. z.o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie [02-806], ul. Albatrosów 15A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352356, NIP 9512308183. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również 

elektronicznie pod adresem email: cashback@cashback.pl  

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Grupa CBP zajmuje się odzyskiwaniem podatku VAT z zagranicznych faktur dla podmiotów prawnych oraz 

organizacją wyjazdów służbowych w kraju i zagranicą dla podmiotów prawnych i osób fizycznych. Realizując 

swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych 
Prawnie uzasadniony cel, jeśli 
występuje 

Zawarcie i wykonanie 
umowy z klientem lub 
kontrahentem. 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO 
 
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej 
obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej 
wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. 

Grupa CBP w związku z działaniami 
podjętymi w celu zawarcia umowy lub 
jej realizacji kontaktuje się w 
uzasadnionym celu z pracownikami/ 
współpracownikami klientów i 
kontrahentów. 

Udzielanie informacji 

handlowych (formularz 
kontaktowy) 

art 6 ust. 1 lit. b RODO 

Dane podane poprzez formularz kontaktowy na stronie 

www.cashback.pl przetwarzane są tylko w zakresie 
udzielenia jednorazowej informacji handlowej do czasu 
udzielenia taj informacji.  

Podjęcie działań informacyjnych na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 
mające na celu zawarcie umowy o 
współpracę. 

Prowadzenie statystyk 

Art. 6 ust. 1 lit f RODO 
 
Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli 
operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych 
osobowych wyłączne dla celów statystycznych. 

Posiadanie informacji o statystykach 
prowadzonych przez Administratora 
działań pozwala na usprawnienie 
prowadzonej działalności 

mailto:cashback@cashback.pl


Prowadzenie działań 
marketingowych bez 
wykorzystania środków 
komunikacji 
elektronicznej 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w 
dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami 
w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych 
przez nas działaniach. 

Prowadzenie działań marketingowych 
promujących prowadzoną działalność. 

Prowadzenie działań 
marketingowych z 
wykorzystaniem 
środków komunikacji 
elektronicznej 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 
Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w 
szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na 
podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania 
zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie 
pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o 
podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu 
na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia 
obowiązków prawnych spoczywających na Grupie CBP i 
związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania 
zgody). 

Prowadzenie działań marketingowych 
promujących prowadzoną działalność z 
wykorzystaniem adresów e-mail i 
numerów telefonów. 

Monitoring na teren 
administratora danych 
w celach podniesienie 
bezpieczeństwa 
pracowników i ochrony 
mienia oraz 

zachowania tajemnicy 
informacji. 

Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO 
 
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla 
których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że 
nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do 
czasu wniesienia sprzeciwu. 

Prowadzenie kontroli dostępu dla 
osób przebywający na terenie 
administratora jest jego uzasadnionym 
celem, a w przypadku pracowników 
wynika z przepisu prawa (art. 222 KP). 

Prowadzenie rekrutacji 

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO 
 
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w 
przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy 
rekrutacyjne nie dłużej niż rok. 

Administrator bez dodatkowej zgody 
osoby, której dane dotyczą może 
przechowywać dane kandydatów do 
pracy, którzy nie zostali zatrudnieni 
jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu 
procesu rekrutacji jako uzasadniony 
cel administratora z uwagi, iż 
zatrudniony 
pracownik/współpracownik może nie 
sprawdzić się na stanowisku pracy lub 
może zrezygnować. 

 

Pliki Cookies 

 Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies zapisywane na 

komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz 

system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. LinkedIn, 

Google, Twitter). 

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy 

się opisać poniżej: 

• zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania 

użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do 

ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; 



• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane 

do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest 

możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. 

Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; 

• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze 

strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację 

błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu 

sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; 

• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób 

użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej 

pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać 

stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia 

aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; 

oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, 

razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi 

bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; 

• korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel LinkedIn, 

który umożliwia nam poznanie statystyk skuteczności naszych działań marketingowych realizowanych 

na platformie LinkedIn.  

Pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie 

jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość. 

 Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego 

przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie 

wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce 

internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o 

każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku 

uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w 

korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego 

okresu ładowania się strony czy ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności. 

 

Odbiorcy danych 

W związku z prowadzoną działalnością Grupa CBP będzie ujawniać Państwa dane osobowe: 

• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: 

dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom 

audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom 

współpracującym z Grupą CBP w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą 

przetwarzać dane na podstawie umowy z CBP i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

• bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 



Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Grupę CBP przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• przenoszenia swoich danych osobowych. 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można 

znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

Czy musisz podawać Grupie CBP swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się 

przez Grupę CBP z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Grupę CBP lub 

zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.  

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Grupę CBP danych w celach 

marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane 

rozwiązania teleinformatyczne. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten 

sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, 

miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych 

klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. 

Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Postanowienia końcowe 

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą 

mailową. 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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