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Szanowni Państwo  

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).  

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

FISTAL POLSKA Sp. z o.o. Z  siedzibą: 41-103 Siemianowice Śląskie ul: Wyzwolenia 2/308   NIP: 643-177-20-29 

Regon 383135157  KRS :0000778377   (wcześniej FISTAL- wyroby hutnicze  ślęzak Grzegorz)      

2.  Kiedy przetwarzamy Dane? 

 

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam 

Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia 

swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas 

podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych dostępnych ogólnie źródeł 

takich jak np.:  Internet, czasopisma reklama wizualna  itp. 

 

3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:  

 

W celu realizacji zawartych i nowo zawieranych z Państwem umów oraz prowadzenia korespondencji handlowej, pragniemy 

Państwa poinformować o konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę  

W celach analitycznych. (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich 

uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi 

sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO);  

W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszym 

partnerów), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa 

dane to :  

• Państwa imię i nazwisko, email, adres do korespondencji, numer telefonu. 

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 

Ponadto FISTAL wyroby hutnicze Ślęzak Grzegorz  może przetwarzać inne aniżeli wyżej wymienione dane osobowe przekazane 

przez Państwa w celu realizacji zawieranych umów i wymiany korespondencji handlowej oraz  przechowywanie danych dla 

celów archiwizacyjnych. 

 Dane osobowe były i będą mogły być przekazywane następującym podmiotom: 

• przewoźnikom świadczącym na Państwa rzecz ,usługi transportowe które realizowane były i będą  jeśli jesteście 

Państwo Zleceniobiorcą tych usług, 

•  kancelariom prawnych w celu realizacji dochodzenia roszczeń przez Administratora, 
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• biuro rachunkowe Administratora, 

•  podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

• podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; 

• Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji 

międzynarodowych.  

4. Ponadto maja Państwo prawo do : 

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:  

- dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;  

- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

- Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

- przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania 

umowy lub Państwa zgoda). 

jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

 

5. Okres przechowywania danych  

Państwa  dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia przechowujemy tak długo jak 

będzie to niezbędne do wykonania wszystkich czynności wynikających z  przepisów prawa, obligujących Administratora do 

przetwarzania danych przez określony czas. 

•  Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej / złożeniem i realizacją zamówienia przetwarzamy do 

końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.  

• Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i 

usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na 

podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem twoich danych po 

Podanym adresem email ; bok@fistal.com.pl  lub pod nr tel 604-926-335 lub poprzez tradycyjny kontakt listowny pod w/w adres 

pocztowy. 

 

Zarząd 
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