Informacja administratora danych F&M Partners Usługi Finansowe Agnieszka Stępniak wymagana
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
( UE ) 2016/697.
Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r.
obowiązuje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.
W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F&M Partners Usługi Finansowe Agnieszka
Stępniak z siedzibą w Sochaczewie.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Nas
czynności objętych zawartą umową lub zleceniem, które związane są z usługami finansowymi,
pośrednictwem kredytowym lub pośrednictwem ubezpieczeniowym i finansowym, gdyż ich nie podanie
spowoduje niemożność podjęcia przez Nas czynności na Państwa żądanie.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zleceń usług finansowych, pośrednictwa kredytowego lub pośrednictwa
ubezpieczeniowego i finansowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r przez okres niezbędny do wykonania tych
czynności,
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać
z wykonanych przez nas czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas do czasu upływu terminów
przedawnienia
wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) prowadzenia marketingu bezpośredniego do celów wynikających z prawnie uzasadnionego
Naszego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r przez czas prowadzenia przez nas działalności marketingowej lub do
czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.
4. w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa Danych osobowych przysługuje Państwu możliwość
do korzystania z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić
dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia informacji o przetwarzaniu Państwa
danych osobowych, a także na Pastwa żądanie przedłożymy Państwu kopię danych osobowych,
b) prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać zmiany
danych osobowych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
c) prawa do usunięcie danych osobowych , co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas abyśmy
usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich
przetwarzana,

d) prawa do ograniczania przetwarzania danych osobowych , co oznacza, ze mają państwo prawo
żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych,
e) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, że w dowolnym
momencie możecie Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego,
f) prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje
dane osobowe i wykorzystać je we własnym celu u innych administratorów, w przypadku , gdy
Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.
Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie przez nas Pastwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
5.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
na
podstawie
przepisów
prawa
oraz
zawartych
umów
z podmiotami współpracującymi w oparciu o Państwa zgodę , w tym w szczególności:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np.
Komisjo Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu,
b) bankom, o ile przekazanie danych jest niezbędne w ramach czynności, które wykonujemy na
Państwa żądanie,
c) towarzystwom ubezpieczeniowym (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) na
Państwa żądanie w przypadku wyrażenia woli przystąpienia do ubezpieczenia, które F&M Partners
Usługi Finansowe posiada w swojej ofercie,
d) deweloperom, agencjom nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym (o ile znajdzie to
zastosowanie w Państwa przypadku) na Państwa żądanie w przypadku wyrażenia woli
skorzystania z usług partnerów handlowych F&M Partners Usługi Finansowe wspierających nas w
sprzedaży naszych usług.
6. Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa, w wyniku komunikacji telefonicznej, drogą
elektroniczną lub podczas innego rodzaju komunikacji z naszą firmą.
7. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
Zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą , nie dużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. Państwa dane nie są przesyłane poza granice
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w
jakichkolwiek celach biznesowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania lub udostępniania
Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: fmpartners@fmpartners.com.pl lub
telefoniczny pod numerem telefonu: 509 92 86 42.

