
                                                                                 
 

Informacja o danych osobowych dla kontrahentów spółki  FM GROUP Mobile sp. z o.o. 

 

 
FM GROUP Mobile sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000285976, NIP 859-188-78-63, REGON 
020573625. Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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Kto jest administratorem danych osobowych ? 
Administratorem danych osobowych kontrahentów jest FM GROUP Mobile sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą we Wrocławiu (51-129) przy ulicy Żmigrodzkiej 247, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285976. 
 
Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować? 
Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@fmmobile.pl lub pisemnie (adres siedziby Administratora).  
 
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ? 
Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów jest: 
1. zawarcie i realizacja umów o współpracy, 
2. dokonywanie rozliczeń płacowych, 
3. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także podjęcie działań celem ochrony przed takimi roszczeniami,  
4. wymiana danych o kontrahentach za pośrednictwem systemów informatycznych w Grupie FM,  
5. kontakt z kontrahentami, w tym prowadzenie rejestru kontrahentów, służący umożliwieniu kontaktu przez Spółkę z kontrahentami, 
6. weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, 
7. weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących ze Spółką. 

 
Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów poprzez monitoring wizyjny zewnętrzny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w biurach Spółki. 
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kontrahentów jest: 
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO) 
- wykonanie umowy o współpracy (art. 6 ust.1b RODO) 
- ochrona żywotnych interesów (art.6 ust.1 d RODO) 
- prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO) 
 
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe? 
1. Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 
2. ING Bank Śląski S. A., celem dokonania rozliczeń z kontrahentami, 
3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki lub udostępniającym Spółce narzędzia teleinformatyczne, 
4. podwykonawcom wspierającym Spółkę poprzez wykonywanie usług hostingowych, 
5. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 
6. krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy UE oraz sądy, na ich żądanie lub jeśli jest to wymagane przez krajowe lub unijne prawo, 
7. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 
 
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 
Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez okres trwania umowy pomiędzy kontrahentem a Spółką, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w 
którym miało miejsce wystawienie faktury VAT lub rozwiązanie umowy – archiwizowanie danych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja Podatkowa. 
 
Jakie są prawa kontrahentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
Każdy kontrahent ma prawo do:  
1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywania kopii swoich danych, 
2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,  
3. usunięcia danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do 

wskazanego podmiotu. 
6.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres iod@fmmobile.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 
Spółka może prosić kontrahentów o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić osobę kontrahenta, który składa wniosek o skorzystanie ze swoich praw. 
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia kontrahent  może skorzystać zależeć będzie 
np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania. 
 
Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
Każdy kontrahent  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? 
Podanie danych osobowych kontrahentów  jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce należyte wykonywanie obowiązków 
umownych. 
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