POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania
danych osobowych podczas procesu pozyskiwania dostawców dla naszych klientów oraz w
procesie rekrutacji kandydatów do pracy, przyjmujemy dokument zwany Polityką
prywatności.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej
www.fast.pl oraz osób, które kontaktują się z naszym działem sprzedaży i zakupów
lub działem rekrutacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej zwane RODO), oraz
przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest FAST SA z siedzibą w Gdyni, ul.
Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia, zwanym dalej Administratorem.
2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej
www.fast.pl jest dobrowolne. Użytkownik proszony jest o podanie w nim swoich
danych: imienia, nazwiska, nr telefonu i adresu e-mail. Kliknięcie okienka Wyślij
oznacza przesłanie zapytania ofertowego, po którym może nastąpić kontakt emailowy lub telefoniczny w sprawie obsługi ww. zapytania.
3. Wysłanie zapytania ofertowego na inny mail podany na stronie internetowej
www.fast.pl jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wiadomości mail następuje wyłącznie w celu obsługi ww. zapytania.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
pkt. 2 i 3 jest art. 6 ustęp 1 b, 1 c, 1 f RODO.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO,
b. wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na
podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,
c. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, to jest:
i.
w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
ii.
dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, planowanie
rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych;
iii.
w ramach grupy przedsiębiorstw do której należy Administrator dla
celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i
informacji.
6. Wysłanie swojego cv na adres mailowy: praca@fast.pl jest dobrowolne, jednakże jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji na oferowane stanowisko pracy.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów do pracy pod
warunkiem, iż w cv zostanie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie w celu udziału w
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procesie rekrutacji. Brak zgody powoduje automatyczne usunięcie danego cv z bazy
danych. W każdym czasie kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody, której
udzielił w momencie przesłania swojego cv. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu
wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Administratora przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje usunięcie danych
osobowych z bazy danych oraz zakończenie udziału w rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku określonym w
pkt. 6 jest art. 6 ustęp 1 a RODO.
Odbiorcami Państwa danych są:
a. podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową i
rachunkową;
c. kontrahenci, klienci, dostawcy FAST SA.
Administrator przechowuje dane osobowe przez:
1) czas niezbędny do realizacji umowy zawartej z dostawcą, przez okres
obowiązywania Umowy, a w zakresie związanych z obroną lub dochodzeniem
roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać
dane dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli
powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na takie przechowywanie.
2) 60 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji;
3) do momentu żądania ich usunięcia przez Użytkownika;
4) do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych (w zakresie
określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o danych,
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
W celu skontaktowania się z Administratorem należy napisać wiadomość mail na
adres info@fast.pl lub wysłać list polecony: FAST S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-963
Gdynia.
Administrator ma prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowego dokumentu umieszczonego na stronie.

