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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do podwykonawców,
dostawców, dotycząca realizowanych umów oraz fakturowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Fagus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę w Warszawie (00-971) przy Al. Krakowskiej
110/114.
2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana
danych osobowych w zakresie działania firmy Fagus Sp. z o. o., a także
przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie Fagus Sp. z o. o.
3. Dokładne dane kontaktowe inspektora ochrony danych w firmie Fagus Sp. z o. o. są
następujące: Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa, e- mail:
biuro@fagus.waw.pl, Tel: 22-868-25-63, faks: 22-868-26-73.
4. Przedstawicielem Administratora jest Witold Majewski, email:
witold.majewski@fagus.waw.pl
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wykonywania
ww. umowy, aż do upływu terminów wynikających z gwarancji, rękojmi. Będą
wykorzystywane również w celach rachunkowych oraz ze względów podatkowych.
Od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
administrator, będzie przetwarzał je przez 5 lat.
W razie wystąpienia niewykonania, bądź nienależytego wykonania ww. umowy,
zastrzegamy, iż na czas dochodzenia roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa i/lub prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas
postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/
lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego,
administrator będzie przechowywał Pani/ Pana dane. Po upływie ww. okresów, Pani/
Pana dane będą albo anonimizowane lub usuwane.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych- na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Fagus Sp. z o.o.
tel. (22) 868 25 63
fax: (22) 868 26 73
www.fagus.waw.pl

Adres biura: Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000280443, NIP: 5222843925, REGON: 140929925, Kapitał
zakładowy: 100 000,00 zł.

7. Jeżeli Pani/ Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w
celach marketingowych, Pani/ Pana dane, będą przechowywane do momentu
odwołania przez Panią/ Pana wyrażonej zgody.
8. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celach zawarcia i wykonania umów zawartych
z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dokonywania rozliczeń oraz
wywiązania się przez firmę Fagus Sp. z o. o. z wszelkich innych ciążących na niej
obowiązków prawnych, które będą wynikały z umowy oraz obowiązujących
przepisów prawa.
9. Odbiorcą danych osobowych będą: firmy informatyczne obsługujące systemy
informatyczne oraz dostarczające firmie Fagus Sp. z o. o. oprogramowanie, wszelkie
firmy świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, podmioty świadczące usługi
prawne, audytorskie lub konsultingowe, organy ścigania, sądy oraz organy
administracji publicznej.
10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
11. Jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych, zapewniamy Pani/ Panu prawo
dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, będących w naszym posiadaniu. Może
Pani/ Pan w każdej chwili je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
12. Może Pani/ Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora
sprzeciwu wobec przetwarzania pani/ Pana danych osobowych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego Administratora danych. Przysługuje Pani/ Panu
prawo do wycofania takiej zgody (patrz pkt. 7).
13. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
14. Potrzeba posiadania przez firmę Fagus Sp. z o. o. Pani/ Pana danych osobowych jest
wynikiem zawartej umowy (pkt. 8) i dlatego też jest Pan/ Pani zobowiązany do tego,
aby nam je podać. W innym wypadku, konsekwencją będzie niemożność wykonania
zawartej umowy.
15. Podanie danych osobowych odnośnie pkt. 6 jest całkowicie dobrowolne. Nie podanie
ich skutkować będzie niemożnością otrzymywania ofert marketingowych.
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