
 
 
 
 

FINOW POLSKA Sp. z o.o. 

* Klauzula informacyjna ma zastosowania wobec dostawców i podwykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

 

 

Klauzula informacyjna dla dostawców / podwykonawców  

– osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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, zwanej RODO, 

informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

 

FINOW POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel.: 41 265 65 10  

e-mail: info@finow.pl 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 realizacji zamówienia / zawarcia i wykonania umowy, 

 wypełnienia obowiązków prawnych, 

 ustalanie i dochodzenie przez Spółkę roszczeń i reklamacji, a także obrony przed nimi, 

 prowadzenia wewnętrznych rejestrów umożliwiających kontakt. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b), art. 6 ust.1 lit. c)  

i art. 6 ust.1 lit. f)  RODO. 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i realizacji zamówienia / umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przygotowania i realizacji zamówienia / 

zawarcia i wykonania umowy. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom: 

 podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do realizacji / wykonania zawieranej umowy, 

 dostawcom usług kurierskich lub pocztowych, 

 bankom w zakresie realizacji płatności, 

 organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.  
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

 przenoszenia danych, 

 wycofania zgody w dowolnym momencie, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami  

o rachunkowości. 
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