
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Kto jest administratorem danych? 

Administratorem danych jest FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. -> dalej: „Spółka” (adres do 

korespondencji: ul. Polna 8, 86-200 Chełmno; NIP: 5252375707). We wszelkich kwestiach 

dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Spółki lub na adres mailowy: 

rodo@fam-to.pl .Więcej informacji o przysługujących prawach zob. www.uodo.gov.pl. 

2. Jakie są cele przetwarzania danych? 

Cele przetwarzania danych: 

 zawarcie oraz wykonanie przez Spółkę umowy, w tym jej rozliczenia (podstawa: art. 6 ust. 1 

lit. b) rodo w przypadku strony umowy a także art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku osób 

delegowanych do zawarcia i wykonania umowy w imieniu strony umowy);  

 realizacja obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) 

rodo);  

 dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną 

korespondencją, zawieraną lub wykonywaną umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. 

uzasadniony interes administratora danych.  

 odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych 

oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 

 wykrywanie nadużyć i zapobieganie im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: 

wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia 

wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez firmę FAM-Technika Odlewnicza Sp. z 

o.o. roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów – przez czas trwania takich 

postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Spólki), 

 obrona i dochodzenie roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności firmy z umowy 

innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy 

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes firmy FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.). 

W celu zawarcia i wykonania umowy mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS oraz 

KRD (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes administratora danych).  

3. Kto może być odbiorcą danych? 

Kategorie odbiorców: 

Dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, organy administracji publicznej a także 

kurierzy i firmy przewozowe. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz 

podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, 

instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz, podmioty nabywające 

wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie, 

 



4. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Przysługuje Ci prawo do:  

 dostępu do danych,  

 przenoszenia danych,  

 sprostowania i usunięcia danych,  

 ograniczenia przetwarzania.  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

5. Prawo zgłoszenia sprzeciwu 

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo (zob. 
powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób 
wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować). 

6. Jak możesz realizować swoje prawa?  

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub 

mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1).  

7. Czy musisz podawać nam podawać swoje dane?  

Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji 
obowiązków publicznoprawnych podanie danych jest obligatoryjne. 

8. Kiedy dane zostaną usunięte?  

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem lub realizacją umowy, w tym zobowiązań 

publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do realizacji w/w celów.  

9. Obowiązki kontrahenta 

Kontrahent powinien informować osoby, których dane przekazuje Spółce o fakcie, podstawie oraz 

zakresie udostępnienia danych. Kontrahent może udostępniać Spółce dane osobowe swoich 

pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych. 

Więcej informacji zob. www.fam-to.pl 

10. Jak nie przetwarzamy danych? 

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do:  

 Profilowania; 

 Podejmowania decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany;  
 


