
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do osób fizycznych, w tym osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których Spółka bezpośrednio otrzymała dane 

osobowe. 

 

Fonon Sp. z o.o. gwarantuje Państwu poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy 

podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy 

o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio 

chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

W celu szerszego przekazania Państwu wiedzy w zakresie postępowania z danymi osobowymi, poniżej 

zamieszczamy informacje na temat ich przetwarzania.  

 

Administrator Fonon Sp. z o.o. 

NIP 5213702349 

REGON 362154613 

KRS 0000568571 

 

Dane kontaktowe 

adres: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa 

telefon: 22 / 505 81 00 

e-mail: kontakt@fonon.com.pl 

Inspektor Ochrony Danych Dane kontaktowe 

adres: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa 

e-mail: iod@fonon.com.pl 

Cele przetwarzania danych 

osobowych oraz podstawa 

prawna przetwarzania 

Dokonanie czynności mających 

na celu zawarcie umowy. 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  

Wypełnienie obowiązków 

prawnych ciążących na 

administratorze w celu 

wykonywania umowy 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

Realizacja umowy, weryfikacja 

prawidłowości wykonania 

umowy, dokonywanie 

rozliczeń;  

Obsługa skarg, reklamacji oraz 

zgłoszeń; 

Przeprowadzanie czynności 

audytowych oraz kontrolnych; 

Windykacja należności i 

realizacji zajęć wierzytelności. 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych:  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 



Przetwarzanie danych w 

sytuacji dochodzenia roszczeń 

przez którąś ze stron umowy.  

Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia Umowy, 

a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

zawarcia umowy oraz późniejsza jej realizacja. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Czas przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest 
niezbędny dla zrealizowania celu dla którego zostały zebrane. 
Czas przetwarzania danych może zostać każdorazowo wydłużony 
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed 
takimi roszczeniami.  

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi 

względem Administratora na podstawie podpisanych z nimi 

umów.  

Przysługujące prawa. • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;  

• prawo do sprostowania danych osobowych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach 

wskazanych w art. 17 RODO);  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);  

• prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach 

wskazanych w art. 20 RODO);  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych 

osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn 

związanych ze swoją szczególną sytuacją;  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podstawa prawna udzielenia 

informacji. 

Artykuł 13 RODO, tj.: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).  

(źródło: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

