
Szanowny Kontrahencie  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), 

informujemy iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELGÓR+HANSEN S.A., z siedzibą  

w Chorzowie, ul. Opolska 19, KRS: 0000061042, Regon: 271178334, NIP: 6460325617. Spółka 

jest częścią Grupy Famur, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte 

współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy Famur na potrzeby realizacji celu, 

dla którego są przetwarzane.  

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Famur, który możliwy jest poprzez 

adres mailowy: iod@famur.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym przed 

zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Pani/Pana oferty, w celu zawarcia i realizacji 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym 

oraz /lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej 

ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń - maksymalnie 

10 lat po ustaniu umowy. W przypadku danych podawanych do udziału w postępowaniu 

zakupowym przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowane było 

postępowanie zakupowe. W przypadku sprzedaży pojazdu 5 lat od momentu sprzedaży. W sytuacji 

realizowania postępowania zakupowego w ramach projektu związanego z uzyskaniem 

dofinansowania ze środków UE, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie. 

7. Wybrane dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:  Biuro Informacji Gospodarczej 

(BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, 

dostawcy oprogramowania i podmioty zapewniające wsparcie techniczne. 

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 


