INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTÓW NIERUCHOMOŚCIĄ
I.Informacje o administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fiberhost S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000056936, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca NIP: 7791002618 oraz REGON: 630239680.
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przeźmierowo oraz z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: iod@fiberhost.com.pl.
II.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
1) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów realizowanych
w ramach grupy przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykonania umowy dysponenckiej
zawartej między Administratorem, a Osobą przez Państwa Reprezentowaną oraz podjęcia
działań przed zawarciem tej umowy, a po jej zakończeniu do dochodzenia ewentualnych
roszczeń, prowadzenia statystyk lub analizowanie danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w postaci m.in. spełnienia
niniejszego obowiązku informacyjnego oraz obowiązków prowadzenia dokumentacji księgowo
– podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
III.Udostępniania danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności naszym
podwykonawcom, w tym handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podmiotom
zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi,
agencjom reklamowym oraz innym podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym
prawne;
2) innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
a) operatorom pocztowym,
b) naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw.
IV.Sytuacje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywoływać istotne skutki
Nie planujemy podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również
profilowania Państwa danych osobowych, jednakże, gdyby taka sytuacja zaistniała, poinformujemy
Państwa o tym.
V.Kryteria ustalania okresu, przez który przetwarzane będą dane osobowe
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania umowy, w tym w celach
realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się
Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Następnie po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu zakresu danych do danych
niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie
wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich
wyznaczonymi.
VI.Uprawnienia
1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na
Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia
danych niekompletnych.

2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym,
zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
a) usunięcia danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia danych osobowych,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli zechcą Państwo zrealizować którekolwiek, z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami.
VII.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób
zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.Dodatkowe informacje
Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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