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Polityka prywatności
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą HSW-FABRYKA
ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC Sp. z o.o. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego
z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z
4.05.2016) dalej RODO.
Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.
Nowe przepisy określają przede wszystkim:
• kiedy dane osobowe mogą być przetwarzane;
• jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane;
• jakie obowiązki spoczywają na administratorach danych osobowych;
• zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów zawsze było i zawsze będzie naszym priorytetem. Dane te
podlegają szczególnej ochronie, dlatego co do zasady nikomu ich nie przekazujemy. Nasz personel na bieżąco
czuwa nad ich bezpieczeństwem. Stosujemy wszystkie najnowsze zabezpieczenia technologiczne i programy
antywirusowe.
Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów, dlatego jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w
oparciu o jakie przepisy, i jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie. Informacje te
udostępniamy na naszej stronie www.fastec.pl.
Nie ma konieczności kontaktować się z nami ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z
informacjami zawartymi w tabeli poniżej.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC
Sp. z o.o., adres: 37-470 Zaklików, u l . Lubelska 41, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Rzeszowie; numerem KRS 0000336763, NIP: 865-251-96-08, REGON: 180473167;
Mail: info@fastec.pl
Dane osobowe
Definicja zgodnie z art. 4 RODO:
”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W szczególności przetwarzamy następujące dane:
NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma
reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz
informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:
zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia
usług zgodnie z umową,

Podstawa przetwarzania:
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy.
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Okres przez który dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy /
świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
umowy, a zwłaszcza obowiązku przechowywania danych pozyskanych w celu stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego.
Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane
osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego
przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest
zobowiązany lub upoważniony udostępnić Twoje dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej), w tym podmiotom
oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. banki).
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora m.in. dostawcom usług, biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym
dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Odpowiedź Administratora
Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań.
(art.. 12 RODO)
Skarga
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.
Przekazywanie danych poza EOG
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Twoje dane mogą być przekazywane organom państwa trzeciego, w którym znajduje się odbiorca
realizowanej przez Administratora usługi przekazu pieniężnego.

