
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW  
- osób fizycznych upoważnionych do odbioru faktur elektronicznych  

wystawianych przez JAS-FBG S.A. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 

(RODO), informujemy, iż administratorem danych jest JAS-FBG S.A. z siedzibą w Katowicach,                         

ul. Kolejowa 17.  

 

1. Podane dane będą przetwarzane w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO). 

2. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) pracownikom JAS-FBG S.A.. 

b) podmiotom będącym podwykonawcami JAS-FBG S.A., a zwłaszcza podmiotom świadczącym 

usługi IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, podmiotom świadczącym usługi transportu 

na zlecenie JAS-FBG S.A., bankom, w związku z czynnościami prowadzącymi do zawarcia 

umowy lub realizacją jej zapisów. 

c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;  

d) dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym 

organom administracji państwowej; 

3. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów art. 112 Ustawy o podatku od 

towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, które są 

dokumentowane wystawionymi fakturami, z uwzględnieniem przepisów szczególnych w tym 

zakresie. 

4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu. 

5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz 

przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wyrażenia akceptacji przesyłania faktur 

elektronicznych. 

7. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę 

profilowane. 

8. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że 

wymagają tego szczegółowe zapisy umowy, która dotyczy np. świadczenia usług transportu poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.  

9. Wszelką korespondencję w sprawie ochrony danych osobowych należy kierować na adres: JAS-

FBG S.A., ul. Kolejowa 17, 40-706 Katowice, e-mail: odo@jasfbg.pl 

 

 

 


