OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Realizując obowiązki wynikające z 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) uprzejmie informujemy, iż:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Administratorem danych osobowych Kontrahentów, Pracowników Kontrahentów i Współpracowników
Kontrahentów Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Spółka jawna jest:
Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Spółka jawna z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego 148, 05-091 Ząbki,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274350, posiadającą numer NIP
8212305518, numer REGON 712491739, zwaną dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
 imię i nazwisko,
 numer telefonu kontaktowego,
 adres e-mail
 adres korespondencyjny
 adres dla dostaw
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fair Play Plus Marek
Krzemieniewski Spółka jawna, ul. Piłsudskiego 257, 05-270 Marki lub drogą e-mailową pod adresem:
fairplayplus@op.pl lub telefonicznie pod numerem 22 781 48 30
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Uzasadniony interes Administratora wynika z realizacji współpracy handlowej, w szczególności umów kupna –
sprzedaży. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Administrator pozyskał dane osobowe od właściciela danych lub jego pracodawcy.
Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora, w tym firmom kurierskim; oraz
podwykonawcom Administratora.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

8)
9)
10)

11)
12)

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, w tym przez okres realizacji umów i w okresie przedawnienia
roszczeń z nich wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych).
Niemożność przetwarzania danych osobowych przez Administratora uniemożliwi zawarcie lub realizację umów, o
których mowa powyżej w pkt. 4.
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.
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