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Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
przez FMOP FORM
Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, szanując
Pani/Pana prywatność, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osób
kontraktujących się z właścicielem marki mesmetric za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonu.
1. Współdministratorami Pani/Pana danych osobowych są Wioletta Lenczowska oraz Helena
RaczyńskaPachut jako wspólnicy spółki cywilnej o nazwie FMOP FORM z siedzibą w Gdyni
(81521) przy Al. Zwycięstwa 187 (dalej: „ADO”).
2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem email
info@mesmetric.com.
3. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy lub w związku z zawartą pomiędzy
nami umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji
tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu zawarcia umowy pomiędzy nami a podmiotem,
którego jest Pani/Pan przedstawicielem (dalej: „nasz Klient”), lub w związku z zawartą już
pomiędzy nami a naszym Klientem umową, dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia
i realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej:
„naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym
przypadku na zapewnieniu możliwości przyjmowania zamówień oraz prawidłowej realizacji
umów, których jesteśmy stroną.
5. Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w innych sprawach, dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji Pani/Pana zgłoszenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który
polega w tym przypadku na zapewnienie najwyższych standardów obsługi klientów oraz
potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskania informacji na temat
naszej oferty.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeśli jest Pani/Pan naszym
Klientem przysługuje będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających
z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy
podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi
kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
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a. jeśli kontakt nastąpił bez związku z zawieraną lub zawartą umową – przez okres 3 lat
od nawiązania z nami kontaktu;
b. jeśli kontakt nastąpił w związku z zawieraną lub zawartą umową – do czasu upływu
okresu przedawnienia roszczeń Pani/Pana lub roszczeń naszego Klienta w stosunku
do nas.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana
zgłoszenia.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,
może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
13. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google oraz wirtualnych dysków Pani/Pana dane mogą
zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich
przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni
poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.
14. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności
uzgodniliśmy, że:
a. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana obowiązku
informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Wioletta Lenczowska jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw
wskazanych w punktach 6 i 7 powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan
wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim
przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.
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