
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
I. Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F (zwanym dalej 

„FIBRAIN”). 

II. Dane kontaktowe 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila daneosobowe@fibrain.pl lub pisemnie na adres FIBRAIN Sp. z o.o. 

Rogoźnica 312 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem „Dane osobowe”. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta wykorzystujemy w następujący celach: 

a) wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: 

- dokonania procesu obsługi, w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

d) w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

e) marketingu bezpośredniego produktów i usług FIBRAIN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, tj.  

w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy/świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia jej/ich realizacji, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu 

Administratora danych w zakresie określonym w pkt. III powyżej ,a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na 

przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy/świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody. 

 

V. Odbiorcy danych 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z Administratorem danych, dostawcy usług hostingowych, 

podwykonawcy naszych usług - (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 

prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG  
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG.  

VII. Prawa osoby, której dane dotyczy 
FIBRAIN pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują 

odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania danych osobowych.  W szczególności przysługuje Państwu  prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w   celach analitycznych. 

b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

c) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane 

na podstawie zgody przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych  

(w zakresie określonym w art. 20 RODO) 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.   

e) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne 

do zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 

umowy / świadczenie usług. 
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