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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane ze
zgłoszeniem dokonanym poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie
www.fantic.com oraz w celu umieszczenia moich danych w bazie kontaktowej klientów przez
FANTIC GÓRSZCZAK Spółka jawna z siedzibą w Głogoczowie, pod adresem Głogoczów
455, 32-444 Głogoczów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000096571, NIP: 6811405521, REGON:
351183477 (dalej: „Spółka).
Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Spółka informuje, iż:
• Spółka będzie administratorem danych osobowych pod adresem Głogoczów 455, 32-444
Głogoczów, email: biuro@fantic.pl tel. (12) 273-72-59;
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się przedstawicieli Spółki z
osobą, która przesłała przedmiotowe żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie internetowej Spółki, w tym umieszczenia danych tej osoby w bazie danych
kontaktowych klientów Spółki;
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez osobę, której dane są
przetwarzane oświadczenia o żądaniu usunięcia jej danych, chyba że z osobą te zostaną zawarte
inne właściwe umowy lub porozumienia w przedmiotowej materii;
• Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, a także od 25.05.2018 r. prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na
szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych
(uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu
administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia
skargi do organu nadzoru, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, a od 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania żądania osoby, której
dane są przetwarzane, do skontaktowania się z nią przez przedstawicieli Spółki. Niepodanie
danych Spółce uniemożliwi wykonanie żądania tej osoby.

