Załącznik nr 13
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest: Fabryka Sprzętu
Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy
ulicy Nakielskiej 42/44.
Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pisząc na powyższy adres lub pocztą
elektroniczną na adres faser@faser.com.pl lub telefonując pod numer +48 32 2850777.

2.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy zawartej pomiędzy
Panią/Panem a administratorem.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z realizacją umowy oraz
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, ponadto w celu komunikacji pomiędzy
stronami, windykacji należności, analizy rynku i prognoz na podstawie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja umowy będą niemożliwe.

5.

Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów praw,
w szczególności przepisów księgowych, prawa podatkowego, rozliczenia reklamacji.

6.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
1) firmy świadczące usługi doradztwa i audytorskie,
2) firmy ubezpieczeniowe, teleinformatyczne,
3) banki,
4) jednostki przeprowadzające audity zewnętrzne,
5) uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej.

7.

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, jeśli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO.

9.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

