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PEŁNA TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH  
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA FIBARO.COM 

 

Wskazanie administratora 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fibar Group S.A. z siedzibą w Wysogotowie 
(62-081), ul. Serdeczna 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod adresem: dpo@fibaro.com.  

Cel przetwarzania i podstawa prawna  

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:  

a. odpowiedzi na Pana/i pytanie oraz zaprezentowanie oferty handlowej, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes administratora polegający na rozwoju produktów i usług Administratora oraz 
terminowego odpowiadania na zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

b. dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie jest 
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie 
interesów przedsiębiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c. przesyłania Panu/i na podany adres e-mail newslettera zawierającego m.in. informacje dotyczące 
usług i produktów Administratora, na podstawie Pana/i odrębnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Przysługujące prawa  

Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pana/i danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i 
danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Okres przetwarzania 

Pana/i dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały 
zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej przez Pana/nią zgody będą 
przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane albo do momentu cofnięcia udzielonej 
zgody, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

Odbiorcy danych osobowych 

Pana/i dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim jak 
firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne wykorzystywane przez 
Administratora, agencje marketingowe, firmy obsługujące wysyłkę maili.  
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Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania, w zależności od danego przypadku, 
niemożliwe może okazać się udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem 
formularza lub wysłanie Państwu naszego newslettera. 

 

 


