
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Niniejsza klauzula zawiera wymagane przez 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” 

informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących osobami 

fizycznymi i będących stroną Umowy zawartej z administratorem danych osobowych oraz osób 

fizycznych wskazanych w treści Umowy jako osoby reprezentujące kontrahenta, kontaktowe 

lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

 

Administratorem danych osobowych jest FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8,  

33-100 Tarnów („FBSerwis”). Kontakt z FBSerwis jest możliwy poprzez adres e-mail: 

rodo.fbs@fbserwis.pl lub adres korespondencyjny. FBSerwis wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, którym jest Joanna Kuźmińska. Z Inspektorem można skontaktować się w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: 

rodo.fbs@fbserwis.pl lub na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania 

Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną będącą stroną Umowy zawartej z administratorem danych 

osobowych to cele przetwarzania danych osobowych są następujące: 

 

A. zawarcie i wykonanie Umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  

na FBSerwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, 

B. realizacja prawnie uzasadnionych interesów FBSerwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 

RODO, obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń wynikających  

z Umowy lub świadczonych usług, 

C. realizacja praw podmiotów danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

 

Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną wskazaną w treści Umowy jako osoba reprezentująca 

kontrahenta, kontaktowa lub odpowiedzialna za realizację poszczególnych praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, to cele przetwarzania danych osobowych są następujące: 

 

A. realizacja prawnie uzasadnionych interesów FBSerwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 

RODO, obejmujących: 

− zawarcie i wykonanie Umowy, 



− ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń wynikających z Umowy lub 

świadczonych usług. 

B. realizacja praw podmiotów danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

W związku z zawartą Umową dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej realizacji  

i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FBSerwis, a następnie do przedawnienia 

roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

 

Dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji praw podmiotów danych mogą być 

przetwarzane przez okres niezbędny do wykazania realizacji obowiązku rozliczalności 

wynikającego z RODO. 

 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których FBSerwis realizuje 

wskazane cele, w tym w szczególności: spółkom z Grupy FBSerwis/ Budimex, podmiotom 

utrzymującym infrastrukturę IT, brokerom, firmom windykacyjnym, ubezpieczycielom, 

kancelariom prawnym, doradcom podatkowym, firmom kurierskim.  

 

Na żądanie właściwych organów, FBSerwis może przekazać dane osobowe podmiotów danych 

w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. 

 

Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym 

siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). FBSerwis przekazuje dane 

osobowe poza EOG wyłącznie gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Podmiot 

danych może uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa 

trzeciego kierując wniosek na adres: rodo.fbs@fbserwis.pl 

 

Prawa podmiotów danych 

Mają Państwo prawo: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) przeniesienia danych. 
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Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

– z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. 

 

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Żądanie dotyczące realizacji praw podmiotów danych można skierować na adres 

korespondencyjny: FBSerwis lub poprzez adres e-mail: rodo.fbs@fbserwis.pl 

 

Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną wskazaną w treści Umowy jako osoba reprezentująca 

kontrahenta, kontaktowa lub odpowiedzialna  za realizację poszczególnych praw i obowiązków 

wynikających z Umowy to źródłem pozyskania Pani/ Pana danych jest druga strona 

(kontrahent) Umowy – do której załącznikiem jest niniejsza klauzula informacyjna. W takim 

przypadku kategorie przetwarzanych danych to: (I) imię i nazwisko, (II) tytuł zawodowy,  (III) 

stanowisko, (IV) pełniona funkcja, (V) adres e-mail, (VI) numer telefonu, oraz jeśli  

to konieczne do właściwego wykonania Umowy również (VII) numer dowodu osobistego, (VIII) 

numer PESEL, (IX) miejsce i data urodzenia.  

 

W przypadku, gdy osobiście jest Pani/Pan stroną Umowy podanie danych jest dobrowolne, ale 

w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. 

 

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
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