
KLAUZULA INFORMACYJNA  

- dla osób fizycznych, dotyczy danych osobowych pozyskanych przez JAS-FBG S.A. w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)1 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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. Dane mogą być przetwarzane w celach: 

a. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c), 

wynikających z: 

- Art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

- Art. 14 ust. 2h i 2i i art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

- Art. 117ba i 117 bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa; 

- Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców; 

b. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d) 

a. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego 

realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f); 

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 czas prowadzenia czynności związanych z realizacją usługi 

świadczonej przez JAS-FBG S.A., a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem 

roszczeń związanych z realizowaną usługą oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym 

przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

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. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. 

7. 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.  

8. 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 

 

 

 

 
1 Na przykład w sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą nie jest stroną w procesie świadczonej przez JAS-FBG 

S.A. usługi (np. nie jest ani nadawcą, ani odbiorcą ładunku w transporcie), ale z jakichś ważnych dla tej osoby 

fizycznej względów, nadawca ładunku podał JAS-FBG S.A. jej dane osobowe. 


