REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA [RCP-01]
W oparciu o ROZPORZĄDZENIE 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.

Utworzył: Jan Kowalski (admin) (02/27/2018 02:05:11 PM)
Modyfikował: Jan Kowalski (admin) (05/15/2018 02:18:24 PM)

RCP # 6
INFORMACJE OGÓLNE (Art. 30 ust. 2 lit. b)
Tytuł

Przetwarzanie danych klientów

Typ czynności

Wewnętrzne

Opis

Dane osobowe klientów - Administratorzy IT, ABI.

Nazwa administratora

BTC Sp. z o.o.

Imię i nazwisko

Wioletta Król

Dane kontaktowe

914331880

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH (Art. 30 ust. 2 lit. a)

u/
ro
do

ADMINISTRATOR DANYCH (Art. 30 ust. 2 lit. a)

Dane przedstawiciela
Dane inspektora IOD
DANE OSOBOWE
Dane klientów ze wszystkich systemów

Opis kateg. osób

Klienci

Kategorie danych

zwykłe

Analityka danych

ZWYKŁE: adres IP
ZWYKŁE: imienny adres email
ZWYKŁE: imię i nazwisko
ZWYKŁE: NIP
ZWYKŁE: pesel

ito

PROGRAMY I ZASOBY

r.e

Zbiory

SZCZEGÓŁY (Art. 30 ust. 2 lit. c)

ud

Baza klientów - zbiór z danych systemu CRM - dane zapisane w pliku MDF
Serwer sieciowy Proliant DL380

Programy/zasoby

Dane przetwarzane w celu świadczenia usług wsparcia technicznego, udostępniania aktualizacji, sporządzania ofert,
wystawiania faktur.

Kateg. odbiorców

Właściciele danych

Podstawa prawna

[PIA] [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, [nie ma zastosowania do przetwarzania, którego
dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań].

w

.e
A

Cel przetwarzania

NIE

w

Przekazanie do państwa trzeciego lub org. międzynarod.
Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod.

w

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (Art. 30 ust. 2 lit. d, art. 32 ust. 1)
Środki bezpieczeństwa

Zastosowano szyfrowanie

Termin usun. DO
Podstawa
ZAŁĄCZNIKI
# 10

Dokumentacja techniczna programu

#6

Protokół przekazania

Wydrukowano z programu eAuditor RODO WEB

www.eauditor.eu/rodo

2

