
Obowiązek Informacyjny 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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 i 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Spółka FONKO Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, na podstawie art. 13 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są 
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka FONKO Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Żelaznej 69a/25, 00-871 Warszawa, KRS 0000124290 (dalej zwaną 
„Spółką”). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować ze Spółką 
pod adresem e-mail: fonko@fonko.pl lub telefonicznie: +48 22 6443983. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 
a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia 
umowy ze Spółką - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO;  
b) marketingu i promocji usług świadczonych przez Spółkę - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO;  
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  
d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest prawnie uzasadniony interes Spółki - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu 
lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;  
b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia 
należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;  
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;  
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;  
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 
celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich 
obowiązków wynikających z umów sprzedaży, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 
celu świadczenia na rzecz Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana 
rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania 
do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia przez 
Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w przypadku o 
którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą 
elektroniczną w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu 
przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane za pomocą systemów komputerowych i 
oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na 
najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne 
zmiany haseł dostępu do systemów). Spółka przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem 
informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy 
poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie 



pisemnej na adres: FONKO Polska sp. z o.o., ul. Pruszkowska 32B, 05-830 Nadarzyn lub 
elektronicznej na adres: fonko@fonko.pl 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

8. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy 
i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, 
jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. 

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i 
przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania 
tych danych bezpośrednio innemu administratorowi 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą 
elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług 
drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży. 

Pozdrawiamy, 
Zespół FONKO Polska sp. z o.o. 

 
	


