Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych w formularzu kontaktowym oraz
w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzenia końcowego, którego jesteś
użytkownikiem:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fibar Group S.A. z siedzibą w Poznaniu
(60-421), ul. Lotnicza 1 (dalej: „Administrator”), z którą możesz kontaktować się na adres
e-mail: recepcja@fibargroup.com;
2) We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować
się z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail:
dpo@fibaro.com;
3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przesyłania Tobie drogą elektroniczną informacji handlowej w tym treści
marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
b. kontaktu telefonicznego z Tobą w celu przekazania Tobie informacji handlowej,
w tym treści marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
c. kontaktu z Tobą w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza
kontaktowego oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienia
oferty lub podjęcie innych działań na Twoje żądanie zmierzających do nawiązania
współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4) Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w
którym zostały zebrane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa,
jednak nie dłużej niż przez okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu, natomiast w
przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody
będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia.
5) Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
6) W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy prawa;
8) Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie
lub wysłania Tobie informacji handlowej;
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
10) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym
usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych);
11) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce
Prywatności

