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1. Czym jest RODO? 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności 
osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. RODO 
zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. 
 
2. Kim jest administrator danych osobowych? 

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest FM GROUP Mobile Sp. z o. o.  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247 zwany dalej „FM Mobile”. 

3. Czym są dane osobowe? 

Dane osobowe  oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Państwa dane osobowe (np. imiona i nazwiska, data urodzenia, adres 
zamieszkania, numer pesel, numer telefonu) przetwarzane są przez FM Mobile 
w celach świadczonych usług i sprzedaży produktów.  

4. Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, 
której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych 
osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. 
Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. 
5. Jakie są prawa podmiotów danych? 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i 
wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej 
danych.   
W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw: 

a) prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do 
otrzymania informacji m.in. jakie jej dane FM Mobile przetwarza, w jakich 
celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. 

 
b) prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, 

której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające 
wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do 
realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy 
prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane 
niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane 
w przypadkach, gdy FM Mobile nie ma podstaw prawnych do 
przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że w przypadku posiadania 
umowy z FM Mobile, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji 
i dane osobowe nie mogą zostać usunięte. 

 
c) prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo 

otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, 
które dostarczyła FW Mobile. 

 

d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą 
wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla 
ograniczenia przetwarzania jej danych np.  FM Mobile nie potrzebuje 
pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania 
a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych. 

 
e) prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka 

potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje FM Mobile o zmianie 
swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do FM Mobile z 
prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie 
niekompletnych danych osobowych. 

 
f) prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec 

przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a 
także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. 

 
 
 


