REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE
INTERNETOWEJ WWW.BL.COM.PL

FPD Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339502, NIP 657-283-77-94, jako
Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. 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. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) ustanawia
poniższe zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.bl.com.pl

I. Definicje:
1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu),
takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę
zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie,
udostępnianie, opracowywanie.
II. Cele przetwarzania danych osobowych przez FPD
FPD Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1. przeprowadzania działań marketingowych
2. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych,
newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez FPD Sp. z o.o.
3. kontaktu telefonicznego związanego z produktami i usługami oferowanymi przez FPD Sp. z
o.o
4. wysyłki drogą poczty tradycyjnej materiałów marketingowych i handlowych, związanych z
produktami i usługami oferowanymi przez FPD Sp. z o.o.
III . Podstawy przetwarzana danych osobowych przez FPD Sp. z o.o
Przetwarzanie danych osobowych przez FPD Sp. z o.o oparte jest na następujących zasadach:
1. dobrowolnej i odwołalnej zgodzie wyrażonej przez klientów
Zgoda na przetwarzania danych osobowych wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez
zainteresowanego na stronie internetowej stosownej opcji w formularzu kontaktowym.

2. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi współpracę stron, w
tym
uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach
wskazanych w niniejszej informacji

3.FPD Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym
dokumencie podmiotom trzecim tj.:
a. podmiotom, z którymi FPD Sp. z o.o posiada zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych, w celu realizacji celów działalności Spółki.
b. organom administracji publicznej w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiązujących
4.FPD Sp. z o.o. stosuje środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby
chronić przetwarzane dane osobowe.
5. Dane osobowe są przechowywane przez FPD Sp. z o.o. lub przez podmioty przetwarzające
przez cały okres obowiązywania zgody oraz po jej cofnięciu przez okres przedawniana roszczeń
przysługujących FPD Sp. z o.o.
IV Szczególne uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują poniższe prawa:
1) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
2) żądania dostępu do danych osobowych;
- osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od FPD Sp. z o.o. potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania
dostępu do nich. FPD Sp. z o.o. jest zobowiązane dostarczyć na każde żądanie kopię danych
osobowych, podlegających przetwarzaniu.
3) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.
4) usunięcia danych osoby, których dane są przetwarzane ;
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym w tym wypadku FPD Sp. z o.o
wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do
określonych celów,
6) przeniesienia danych osobowych;
7) sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych
osobowych, a FPD Sp. z o.o. będzie wówczas zobowiązany do zaprzestania przetwarzania takich
danych osobowych.
V. Kontakt
W sprawach ochrony danych osobowych oraz w sprawach z zakresu ochrony prywatności, prosimy
o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: FPD Sp. z o.o., ul. Żurawia, 25-653 Kielce lub
pod adresem e-mail ado@fpd.pl.

