
Klauzula informacyjna dot. formularza kontaktowego  
firmy FOR Gorhover / Żukrowska sp.j. 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*: 
 

 1. Administrator danych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe jest FOR Gorhover / Żukrowska spółka jawna z siedzibą przy ul. Zgody 6, 31-217 Kraków. Możesz 
się z nami skontaktować: 

– telefonicznie: +48 577 355 123 

– mailowo: biuro@focusonresults.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się kontaktować wysyłając maila na 
adres: iod@focusonresults.pl 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w 
innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub 
realizacji zapytania wysłanego w formularzu kontaktowym.. 

W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli 
prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie. 

Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: biuro@focusonresults.pl 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie. Dane 
osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez czas 
niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas 
niezbędny do obrony i ochrony roszczeń. 

5. Odbiorcy Twoich danych 

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych 
i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
sprzeciwu. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

W przypadku chęci wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego firmy FOR 
Gorhover / Żukrowska sp.j.  podanie Twojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska jest dobrowolne. 
Jednakże w przypadku niepodania tych danych nie będziesz mógł wysłać do nas zapytania za 
pośrednictwem formularza. 

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 



Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym 
w powyższej klauzurze informacyjnej w celu przetwarzania zapytania, realizacji i udzielania odpowiedzi 
na nie. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie 
maila na adres: biuro@focusonresults.pl. Zapoznałem się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.  

 

 


