Szanowni Państwo!
Od 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych
oraz rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli 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.
Zmiany wprowadzone powyższymi przepisami nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Fabryką
Kotłów FAKO S.A. w Rumi. Prosimy tylko o zapoznanie się z poniższą informacją.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Fabryka Kotłów FAKO
S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8.
2. Fabryka Kotłów FAKO S.A. w Rumi przetwarza Pani/Pana wyłącznie te dane osobowe, które są
niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z obowiązującego prawa oraz wymagane
do zawarcia z Panią/Panem umowy, w szczególności takie jak: imiona i nazwisko, adres
zamieszkania, nr dowodu tożsamości, nr NIP oraz adres e-mail i telefon kontaktowy.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pan danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, b, c i f powołanego wyżej
Rozporządzenia.
4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fabryka
Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8 lub email: fako@fako.pl.
5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać:
a) przez okres realizacji zawartej z Paną/Panem umowy oraz przewidziany prawem okres
przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (np. dla celów
podatkowych),
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w tym
przypadku podstawą do przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
a) sprostowanie (poprawienie) danych,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
d) dostęp do danych ( informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: fako@fako.pl
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

