
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ FCT GROUP NORBERT BOLEŃSKI

Informacje ogólne
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest 
zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane 
osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W razie, gdybyś miał/miała 
dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie 
wahaj się do nas napisać na adres e-mail: biuro@fctconsulting.pl

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?
Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się skontaktować się z nami. 
Twoje dane zdobyliśmy wyłącznie poprzez kontakt z Tobą (e-mail, telefon, formularz 
kontaktowy).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Dane osobowe przekazane przez Ciebie przetwarzane są przez FCT Group Norbert Boleński 
zarejestrowanej w Gdyni – ul. Kasztanowa 3/2, 81-515 Gdynia – dalej będziemy odnosić się do 
tej spółki jako do „Administratora” lub „FCT Group”.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów realizacji zamówienia oraz 
odpowiadania na Twoją korespondencję.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz 
miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia
przez nas usług, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały 
zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, 
świadomą zgodę.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?
Gromadzone dane wynikają z konieczności finalizacji zamówienia i przygotowania dokumentów 
sprzedaży. Bez tych danych korespondencja oraz realizacja zlecenia nie będzie możliwa. 



Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?
Będziemy jedynie udostępniać Twoje dane jednostkom działającym na nasze zlecenie (np. 
podmiotom świadczącym dla Administratora usługi online – przechowywanie zabezpieczonych 
danych), tj. podmiotom przetwarzającym.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii 
Europejskiej?
Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przez okres 10 lat od ostatniego kontaktu lub zamówienia.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Stosujemy zabezpieczenia informatyczne i fizyczne mające na celu zminimalizowanie ryzyka 
wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: programy antywirusowe, 
wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. 

Zgodnie z RODO masz prawo do:
• Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań

dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami np. 
przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@fctconsulting.pl,

• Prawo aktualizacji oraz usunięcia danych,

• Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:

◦ Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

◦ Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

◦ Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub 
Twojej zgody.

Dane Google Analytics
Informujemy, że serwis FCT Group korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę 
Google. Usługa ta korzysta z plików cookies zapisanych w Państwa komputerze, a dane te są 
przesyłane do firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk witryny fctconsulting.pl. 
Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Państwa dane osobowe. Nie jest możliwe 
powiązanie sposobu zachowania użytkownika w serwisie z jego danymi osobami. Usługa 
Google Analytics jest przez nas wykorzystywana jedynie w celach statystycznych oraz do 
analizy.


