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Szanowni Państwo, 
  
W związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z wymaganiami europejskiego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że firma FKS Okucia okienne i 
drzwiowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bronikowie przy ul. Morownickiej 1c w świetle przepisów jest 
Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w 
sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach sprzedażowych i 
marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom niż upoważnionym na 
podstawie przepisów praca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili mogą 
Państwo wystąpić o zaprzestanie wykorzystaniu danych osobowych. Posiadają Państwo prawo na 
dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.  

Informujemy, że FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w 
postaci imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu. 

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone np. dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje 
Administrator oraz innym upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek w celu realizacji 
Państwa zamówień.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich 
przetwarzanie.  

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane przez okres 10 lat.  

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Państwem a 
Administratorem danych.  
 

 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej 

informacji w odpowiedzi na tą wiadomość. 
 
 
Z wyrazami szacunku: 
 
Prezes Zarządu - Ryszard Kozak    Z-ca Prezesa Zarządu - Zbigniew Stodolski 
 

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: fks@fks.home.pl 
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