
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z Rozporządzeniem 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 (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 roku przekazujemy informacje 

dotyczące przetwarzania przez FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o. o Pani / Pana danych 

osobowych. 

Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest 

FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o.o.  z  siedzibą w Suchedniowie (ul. Fabryczna 5, 26-130 

Suchedniów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046508, 

REGON: 291180380, NIP: 663-16-69-626. Z Administratorem można kontaktować się 

pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów 

lub drogą e-mailową na adres: biuro@futsuchedniow.eu 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

1. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: -  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych 

przez Spółkę, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją; 

- art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. w celach promocji własnych produktów i usług, 

przygotowania wyceny i oferty handlowej oraz komunikacji handlowej realizowanej poprzez 

stronę internetową www.futsuchedniow.eu, e-mail, telefon oraz pocztę tradycyjną. 

2. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków 

bezpieczeństwa. 

Odbiorcy danych osobowych 

Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani / Pana danych osobowych  

w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, na żądanie uprawnionych 

instytucji, sądów, organów. Administrator może udostępnić Pani / Pana dane osobowe tylko  

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z realizacji umowy, tj.:  

- podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, 

- podmiotom wspierającym działania spółki FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o.o. 

Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.  

mailto:biuro@futsuchedniow.eu
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Okres przechowywania danych osobowych 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy,  

a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu 

następujące uprawnienia: 

 

- prawo dostępu  do własnych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art. 17), 

- ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (szczegóły w art. 18), 

- prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych (szczegóły w art. 20), 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych  

(szczegóły w art. 21), 

- prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 

 

- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@futsuchedniow.eu 

- kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani / Pana dane osobowe 

są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi 

z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. 

 

Dobrowolność podania danych osobowych 

 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne w celu 

zawarcia umowy. W przypadku nie wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, nie będzie możliwości prawnych wykonania postanowień i warunków 

zawartej umowy z FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o.o. umowy, co skutkuje odmową 

zawarcia umowy. 

 

  



Informacje o stosowaniu monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

jako RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest FUT LIFT 

Wózki Widłowe Sp. z o.o.  z  siedzibą w Suchedniowie (ul. Fabryczna 5, 26-130 

Suchedniów); 

2) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 lit. f) RODO, 

gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre 

imię administratora danych osobowych; 

3) Monitoring obejmuje cały obszar wokół budynku firmy FUT LIFT Wózki Widłowe 

Sp. z o.o.  z  siedzibą w Suchedniowie (ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów); 

4) Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez Administratora przez okres 168 

godzin (7 dób); 

5) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania; 

6) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

Informacje o miejscu udostepnienia danych osobowych 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 

może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego 

każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o.o. 

 


