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Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 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) („RODO”) informujemy  
o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej 
treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są: 

CINKCIARZ.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Polska), przy ul. Wrocławskiej 17B,   
65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364722, NIP 9291830388, REGON  
08046553800000, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.263.500,00 zł, reprezentowana  
przez: Marcin Pióro - Prezes Zarządu, Robert Górny - Członek Zarządu, Kamil Sahaj  
- Członek Zarządu, (dalej „Współadministrator Wykonawczy”) 

Conotoxia Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Polska), przy ul. Wrocławskiej 17B,   
65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498818, NIP 9291858406, REGON  
08119247900000, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000,00 zł, reprezentowana  
przez: Robert Górny - Prezes Zarządu (dalej „Współadministrator”)

BigScreen Defense Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Polska), przy ul. Wrocławskiej 
17B,  65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486721, NIP 9291857298, REGON  
08117619600000, o kapitale zakładowym w wysokości 3.548.600,00 zł, reprezentowana przez: 
Marcina Pióro - Członka Zarządu (dalej „Współadministrator”) 

CINKCIARZ.PL Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Polska), przy ul. Wrocławskiej 
17B,  65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947678, NIP 9292069404, 
REGON 521045284, o kapitale zakładowym w wysokości 22.900.000,00 zł, reprezentowana 
przez: Kamil Sahaj - Prezes Zarządu (dalej „Współadministrator”) 

Conotoxia Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (Polska), przy ul. Wrocławskiej 17B,  
65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499767, NIP 9291858501, REGON 08119471600000, 
o kapitale zakładowym w wysokości 227.063.550,00 zł, reprezentowana przez:  
Marcin Pióro - Prezes Zarządu (dalej „Współadministrator”) 

Conotoxia, Inc. spółka założona i utworzona zgodnie z prawem Stanu Delaware, z siedzibą 
pod adresem 401 North Michigan Avenue, Suite 1810, Chicago, Illinois, 60611, USA, 
reprezentowana przez: Marcin Pióro - Prezes Zarządu, (dalej „Współadministrator”)

Conotoxia Limited, spółka założona i zarejestrowana na Cyprze pod numerem 
rejestracyjnym ΗΕ 351239 z siedzibą pod adresem 62 Athalassas Avenue, Mezaninne 
Floor, 2012 Nicosia, Cyprus, reprezentowana przez: Grzegorz Jaworski - Prezes Zarządu  
(dalej „Współadministrator”) 

Cyber Geeks Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze (65-427), przy ul. Wrocławskiej 17B, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000499749, NIP 9291858441, REGON 08119307100000, o kapitale 
zakładowym w wysokości 5000,00 zł, reprezentowana przez: Andrzej Arendt – Prezes  
Zarządu (dalej „Współadministrator”)

I. Współadministratorzy wspólnie administrują Państwa danymi osobowymi w celu 
organizacji procesu rekrutacji w zakresie Kandydatów, którzy przekazali swoje dokumenty 
aplikacyjne w ramach rekrutacji spontanicznej lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych 
postępowaniach rekrutacyjnych. 

II. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Państwa danych 
osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny  
dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, 
że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają nadane 
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, że osoby dopuszczone 
do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych 
osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów  
o ochronie danych osobowych. 

III. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 
osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gwarantują: 

• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności  
i odporności; 

• systemów i usług przetwarzania danych osobowych; 
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• zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu 
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 
i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania; 

• w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się  
do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie 
danych osobowych. 

IV.  We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych mogą Państwo 
kontaktować się zarówno ze Współadministratorem Wykonawczym jak i z pozostałymi 
Współadministratorami, ale to Współadministrator Wykonawczy odpowiedzialny jest  
za udzielenie Państwu odpowiedzi. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Działem HR Współadministratora Wykonawczego - 
praca@cinkciarz.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cinkciarz.pl.
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