Klauzula informacyjna dla podmiotów będących kontrahentami F&B Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, KRS: 0000575131149, NIP 521-370-62-87,
Regon 362492540, ul. Legionów 83a, 43-502 Czechowice – Dziedzice
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F&B Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach Dziedzicach, ul. Legionów 83a, 43-502 Czechowice – Dziedzice
2) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora,
można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ……………., telefonicznie,
pod numerem telefonu: ………………, bądź też osobiście, w siedzibie Spółki
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zobowiązań
wynikających z zawartych umów;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahenta jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO;
5) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą udostępniane osobom trzecim.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 10 lat od
zakończenia realizacji zawartych umów.
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych
przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
- sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przeniesienia danych osobowych;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości zobowiązań wynikających z zawartych umów.
9) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

