FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
POLITYKA PRYWATNOŚCI - STANDARDY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla odbiorców oferty marketingowej i
informacji handlowych
FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247 chroni prywatność użytkowników strony
internetowej www.fmgroupmobile.pl, których jest administratorem. Przede wszystkim przestrzegamy stosownych
przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony technicznej.
Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami
i wyjaśnieniami.
FM GROUP Mobile nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe
przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko
upoważnione osoby.
Pracownicy FM GROUP Mobile uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania
systemem informatycznym, a w firmie obowiązują Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem
Informatycznym, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych. Niniejsza Polityka
Prywatności ma za zadanie pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
FM GROUP Mobile przetwarza dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników strony internetowej w celu
umożliwienia im dostępu do pełnej wiedzy na temat oferty marketingowej oraz informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) do
momentu jej wycofania.
FM GROUP Mobile dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób
nieupoważnionych. Ponadto FM GROUP Mobile zapewnia realizację uprawnień wynikających z:
• ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926, z
późn. zm.),
• ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
• rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych
danych osobowych, żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy,
kto poda swoje dane osobowe podczas rejestracji, ma umożliwiony dostęp do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania, w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów
obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności czy ochrony danych osobowych możesz kierować do Biura Obsługi
Klienta FM GROUP Mobile pod numer tel. (+48) 727 900 900 lub na adres e-mail: iod@fmmobile.pl
FM GROUP Mobile stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie
gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby
nieuprawnione.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa, takim jak organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy skarbowe itp.
FM GROUP Mobile ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych
osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych
danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed
nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. FM GROUP Mobile prowadzi
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
FM GROUP Mobile nie poddaje danych swoich użytkowników procesom zautomatyzowanego profilowania oraz nie
przekazuje tych danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

