Informacja o przetwarzania danych osobowych przez FIRTECH Marcin Firchał
W związku z realizacją wymogów art. 13 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"),
pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych Poniższe zasady stosuje
się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Firchał właściciel firmy FIRTECH
Marcin Firchał, Al. Piłsudskiego 34; 05-270 Marki k/Warszawy; NIP: 522-224-60-52; telefon:
+48 (22) 435 82 44; e-mail: firtech@firtech.pl; (dale Administrator).

2.

Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając mail-a na adres e-mail: firtech@firtech.pl lub wysyłając korespondencję na adres
siedziby firmy.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów RODO, w jednym lub większej ilości celów, w tym:
a. wypełnienia obowiązku prawnego, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit c RODO,
b. realizacji umów, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit b RODO,
c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit d RODO,
d. w prawnie uzasadnionym interesie, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit f RODO
e. w pozostałych celach, na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej i świadomej zgody,
w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit a RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi
produktami i świadczonymi usługami.

5.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uprawnione organy i podmioty
oraz podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
dla których zostały zebrane, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub istotny interes Administratora

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu
prawa określone w przepisach RODO (w tym art. 15 do 22) na warunkach i zasadach w nich
określonych, w tym prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.

8.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o otrzymaną dobrowolną i świadomą zgodę,
jej odwołanie może nastąpić w każdym momencie, bez wpływu, na przetwarzanie którego
dokonano przed cofnięciem zgody.

9.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa oraz
dobrowolne i świadome, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą.
11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały
profilowaniu oraz przekazywaniu do krajów trzecich.

