Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Informacja dla osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej
Fleet Solutions Sp. z o.o.
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Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Fleet Solutions Spółka z o.o.
ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 15b
40–615 Katowice
Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

udzielenia odpowiedzi na pytanie wskazane w formularzu kontaktowym (zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO);

archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f.
RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie Twoich danych osobowych
Przetwarzamy następujące Twoje dane:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom systemów i usług informatycznych świadczącym
dla nas ww. usługi.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Okres przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy do czasu:

udzielenia odpowiedzi na pytanie wskazane w formularzu kontaktowym,

upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Twoich danych
osobowych będzie konieczne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przez nimi przez nas,

aż cofniesz zgodę do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub
ustalimy, że Twoje dane zdezaktualizowały się.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

sprostowania (poprawiania) swoich danych;

usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;

ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie
Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
względem przetwarzania danych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

przenoszenia danych otrzymując od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy niezgodnie z
prawem, może złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego;

cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

