
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Poniżej zostały wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FEGA – Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław; 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

iod@fega.pl;  

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Pana/Pani w celu: wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, dochodzenia przez 

administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w programie 

lojalnościowym, odstąpienia od umowy, rozpatrywania reklamacji, wysyłania ankiet mających na celu 

uzyskanie jakości usług, zgłoszenie uczestnictwa konkursach organizowanych przez Administratora; 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pracownicy/współpracownicy Administratora działający na 

podstawie stosownych upoważnień oraz podmioty, którym powierzone zostało przetwarzanie danych na 

podstawie stosownych umów z Administratorem, w szczególności dostawcom usług prawnych i doradczych 

oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń jak również agencjom ochrony 

mienia i firmom kurierskim i pocztowym; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów/prowadzenia 

marketingu bezpośredniego własnych produktów przez Administratora oraz w przypadku dochodzenia 

roszczeń przez okres przedawnienia tych roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie 

dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 

lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej 

wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

……………………………………… 
(podpis klienta) 
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