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Klauzula informacyjna dla osób: reprezentujących Fabrykę Broni oraz osób wskazanych przez Fabrykę 

Broni do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją umowy. 

1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. 

z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane 

kontaktowe to e-mail: zarząd@fabrykabroni.pl.  

2. Administrator powołał Zespół Ochrony Danych i wyznaczył w zakresie Ochrony Danych 

Osobowych, Pana Kamil Brzozowski jako osobę z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zod@fabrykabroni.pl.  

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym 

udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie 

usprawiedliwionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym, że podanie 

danych osobowych stanowi warunek umożliwiający podpisanie i realizację niniejszej Umowy 

lub dopuszczenie osoby do realizacji zadań określonych w Umowie. 

5. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa 

zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych 

osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych 

osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania 

w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Powyżej wskazane uprawnienia Możesz wykonać droga mailową, wysyłając maila na adres: 

zod@fabrykabroni.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres zarząd@fabrykabroni.pl lub 

zwracając się do nas pisemnie na adres: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23. 

8. Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają 

charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych 

sytuacjach. 

9. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.: 

 podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku 

z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. agencja ochrony, 

 innym odbiorcom danych – np. firmy telekomunikacyjne, 

 organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku 

z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. 

Po zakończeniu obowiązywania umowy, dane osobowe będziemy następnie przechowywać 

przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas 

wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń lub zobowiązania do zachowania poufności (jeśli 

podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.  
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11. Administrator danych osobowych informuje, że, dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego, mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

(EOG) lub organizacji międzynarodowej.  

12. Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem 

(profilowane). 


