
Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującą informacją dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. 

1. Administrator oraz dane kontaktowe 
Administratorem Państwa danych jest Forall Invest Michał Nowak z  siedzibą w Kiekrzu przy 
ul. Ptasiej 21, 62-090 Rokietnica. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na podany 
adres pocztowy lub wysyłając maila na adres poczty elektronicznej 
michal.nowak@forallinvest.pl lub pod numerem telefonu:  602614340. 

A) Jaka instytucja w Polsce jest organem nadzorczym w zakresie Ochrony Danych 
Osobowych? 

Aktualnie organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W 
każdej chwili macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
B) Czy można złożyć sprzeciw wycofać udzielona zgodę lub upoważnienie? 
Oczywiście można wnieść w każdej chwili sprzeciw wobec określonego przetwarzania 
danych – szczególnie przetwarzania w celach marketingowych. 

2. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z 
obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. 
A) W związku z realizowaniem wiążących Państwa z Forall Invest Michał Nowak umów i 

porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu ich realizacji; 
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit  b) RODO czyli 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 

B) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w 
ramach prowadzonej przez Forall Invest Michał Nowak działalności gospodarczej; 

- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust. 1 lit. B) RODO czyli     
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

C) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych
w związku z prowadzoną przez Forall Invest Michał Nowak  działalnością gospodarczą

- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO czyli    
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 list c) RODO, czyli 
wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze. 

D) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych prawnie uzasadnionych celach 
związanych z działalnością gospodarczą jaką prowadzi firma, w przypadku nawiązania i 
kontynuacji relacji biznesowych pomiędzy Forall Invest Michał Nowak a Państwem

- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli 
prawnie uzasadnionych interes Administratora

3.   Czy dane osobowe będą przetwarzane jeszcze w innych celach i w inny sposób? 
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Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący działalność handlową i 
usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na zakres prowadzonej działalności i 
konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie obsługi bieżących spraw 
dotyczących naszej działalności, Państwa dane mogą być przekazywane, ujawnione lub 
udostępnione: 

A) Naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z 
nami przy wspólnych realizacjach naszych celów wskazanych w punkcie 2. 

B) Innym podmiotom gospodarczym wykonującym usługi dla Forall Invest Michał Nowak;
C) Dostawcom usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym;
D) Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz dostawcom usług księgowych. 

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na podstawie wiążących umów dokonuje 
przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia 
(zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia zachowania poufności. 

          4. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania współpracy lub w trakcie tej 
współpracy. 

          5. Przez jaki okres przetwarzane będą dane osobowe ?

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wymienionych w punkcie 2 celów. 

Kiedy Państwa dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub 
zniszczone. 

          6. Państwa prawa. 

W związku z przetwarzaniem przez Forall Invest Michał Nowak Państwa danych osobowych, 
mają Państwo prawo do: 

A) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, 

B) żądania usunięcia danych osobowych, 

C) żądania ich przenoszenia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Forall Invest Michał  Nowak 
Kiekrz ul. Ptasia 21
62-090 Rokietnica 
NIP: 782 105 53 59
e-mail: michal.nowak@forallinvest.pl 
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