
 

ANKIETA 

do przygotowania wstępnej oferty prawno-technologicznej na wdrożenie  

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) 

 

1. Ilu spółek dotyczy Państwa zapytanie? 

  

 � Jednej 

  

 � Dwóch 

  

 � Grupy kapitałowej, w której skład wchodzi ……… spółek 

  

 � Inne: ………………………………………………… 

  

2. W ilu lokalizacjach miałby zostać przeprowadzony audyt? 

  

 � Lokalizacja główna (Centrala) 

  

 � Lokalizacja dodatkowa, ile: …………………………….. 

  

3. Ilu pracowników Państwo zatrudniają? 

  

 � Łączna liczba pracowników: ……………………. 

  

 � Liczba pracowników w lokalizacji głównej (Centrali): ……………………. 

  

 � Liczba pracowników w poszczególnych lokalizacjach dodatkowych, w których 

przeprowadzany byłby audyt:  

 − Lokalizacja: …………………………….., liczba pracowników: ……………….. 

 − Lokalizacja: …………………………….., liczba pracowników: ……………….. 

 − Lokalizacja: …………………………….., liczba pracowników: ……………….. 

  

4. Czy w Państwa firmie powołana została osoba odpowiedzialna za kwestie związane z 

ochroną danych osobowych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)? 

  

 � TAK � NIE 

  

5. Czy posiadają Państwo dokumentację dot. ochrony danych osobowych (Polityka 

bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym) sporządzoną 

na gruncie obecnie obowiązujących przepisów? 

   

 � TAK � NIE 

   

6.  Jakiego rodzaju grup dotyczą przetwarzane przez Państwa dane osobowe? 

  

 � Pracowników i współpracowników 

  

 � Kandydatów do pracy 

  

 � Klientów biznesowych i potencjalnych klientów biznesowych 

  

 � Klientów indywidualnych i potencjalnych klientów indywidualnych (konsumenci) 

  

 � Wszystkie powyższe 

  

 � Inne: ………………………………………………………………………………….. 



 

  

7. W jaki sposób są przetwarzane u Państwa dane osobowe? 

  

 � Forma papierowa 

  

 � Forma elektroniczna 

  

 � Forma papierowa i elektroniczna 

  

8. Ilu aplikacji miałby dotyczyć audyt technologiczny? 

  

 � Jednej 

  

 � Dwóch 

  

 �  Większej liczby, tj. …………………… aplikacji 

 

 

� Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Cybercom Poland sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa) oraz Roedl, 

Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 

73, 00-833 Warszawa) dla celów przedstawienia ofert usług, przesyłania informacji 

marketingowych, handlowych i merytorycznych związanych z działalnością ww. 

spółek. Podane dane mogą być przekazane dla realizacji wskazanych celów innym 

podmiotom z grup kapitałowych ww. spółek. 
  
� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa) oraz Roedl, Majchrowicz-

Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 73, 00-833 

Warszawa), spółek z nimi powiązanych i podmiotów współpracujących, informacji 

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa) oraz spółka Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. z 

siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i 

osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, 

której dane dotyczą może cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie. 

 

 

 

_______________, dnia ___________________ 

 

 

 

Firma: __________________________________________ 

 

Czytelny podpis: ___________________________________ 

 


