
Regulamin korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie kcdo.pl 
  

I. Postanowienia ogólne Regulaminu 
 
Niniejszy „Regulamin korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie 
kcdo.pl” ma na celu określenie zasad nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników strony 
kcdo.pl z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w celu kontaktu z 
Krajowym Centrum Danych Otwartych w predefiniowanym zakresie tematycznym 
dostępnym w kafeterii. 
 

II. Definicje 
 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
 
1. Administrator  - zgodnie z art. 4 pkt. 7 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 (tzw. RODO), jest to Krajowe Centrum Danych Otwartych Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-382) przy ul. Szczytnickiej 11, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział gospodarczy pod nr KRS 0000685410 NIP: 8992822607 REGON: 367745780, kapitał 
zakładowy: 110.000,00 zł opłacony w całości.  
 
2.Użytkownik – Użytkownik przeglądający stronę kcdo.pl lub korzystający z Formularza 
kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem. 
 
3.Formularz kontaktowy – znajdujący się na stronie internetowej kcdo.pl formularz, w 
którym Użytkownicy strony internetowej kcdo.pl przesyłają swoje dane, wybierają tematykę 
dotyczącą kontaktu i wysyłają swoje zapytanie. 
 
 

III. Zasady dostępu Użytkowników do formularza kontaktowego na stronie kcdo.pl 
 
 
1.Formularz kontaktowy został udostępniony nieodpłatnie na stronie kcdo.pl 
2.Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością 
Administratora tj. Krajowego Centrum Danych Otwartych Sp. z o.o., w zakresie tematycznym 
określonym w formularzu kontaktowym. 
3.Aby skorzystać z formularza kontaktowego, Użytkownik nie musi dokonywać rejestracji ani 
logowania. Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, adres e-mail i numer 
telefonu. 
 

IV. Źródło danych 
 
1.Dane osobowe Użytkowników zbieramy bezpośrednio od Użytkowników w momencie 
wypełnienia formularza kontaktowego przez Użytkowników, którzy wyrażają zgodę na 



otrzymywanie na podany adres mailowy informacji zwrotnej na zadane pytanie jak też 
wyrażają zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon). 
2.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 
6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda), oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (uzasadniony interes 
Administratora). 
 
 

V. Warunki korzystania z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie kcdo.pl 
 
1.Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z formularza kontaktowego dostępnego na 
stronie kcdo.pl w celu kontaktu z Krajowym Centrum Danych Otwartych zobowiązuje się do: 
 
A) wypełnienia formularza kontaktowego poprzez podanie minimum wymaganych informacji 
tj. adresu e-mail, numeru telefonu oraz treści wiadomości. Użytkownik może dobrowolnie 
podać swoje imię oraz nazwę firmy jednak te dane nie są wymagane, 
B) potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację poprzez 
zaznaczenie stosownych pól, 
C) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania  
i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz jej archiwizację, 
D) wyrażenia woli kontaktu ze strony Krajowego Centrum Danych Otwartych Sp. z o.o. 
poprzez naciśnięcie na przycisk „WYŚLIJ DO NAS”. 
 
2.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z formularza kontaktowego zgodnie  
z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 
 
3.Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych,  
w szczególności do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do 
niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem.  
 
4.Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za przesłaną treść, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób 
trzecich. 
 

 
VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Krajowe Centrum Danych 
Otwartych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-382) przy ul. Szczytnickiej 11, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy pod nr KRS 0000685410 NIP: 8992822607 
REGON: 367745780, kapitał zakładowy: 110.000,00 zł opłacony w całości.  
2.Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które 
prosi Użytkownik. 
 
2. Podanie wymaganych danych osobowych (adres e-mail, numer telefonu) oraz 
dodatkowych danych (imię, nazwa firmy) jest dobrowolne, lecz niezbędne (dane wymagane) 
w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 



 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po 
tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa. 
 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy 
teleinformatyczne Administratora w celu obsługi strony internetowej i formularza 
kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 
Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
5. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo 
do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
 
6. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora w celu udzielenia informacji 
odnośnie przetwarzanych jego danych osobowych. 
  
7.Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie pod adresem: ul. Szczytnicka 11, 50-
382 Wrocław lub mailowo: info@kcdo.pl.   
 
8. Użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych ustanowionym przez Administratora danych, za pośrednictwem poczty e-mail: 
iodo@kcdo.pl w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych. 
 
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 

VII. Postanowienia końcowe 
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego 
Regulaminu na stronie kcdo.pl 
 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania w dowolnym czasie i bez podania 
przyczyn oferowania usługi kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie kcdo.pl 
 


