OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH w „AGROCHEM PUŁAWY” SP. Z O.O.
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr. 119, str. 1), dalej jako RODO lub
Rozporządzenie, jak również zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych(Dz.U.2019.1781 t.j.
z dnia 19 września 2019) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą
w Puławach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Michała
Lange, e-mail: czluchow@agrochem.com.pl tel: 59 834 56 70, adres do korespondencji:
ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. jest Michał Gruchała
e-mail: iod@agrochem.com.pl , tel: 59 834 56 70.
Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres email, telefon, PESEL i NIP) są przetwarzane na
podstawie: art. 6 ust. 1 rozporządzenia „RODO” lit. a, b i f i są gromadzone, przechowywane w celu
realizacji sprzedaży towarów, realizacji zawartych umów, realizacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów znajdujących się w asortymencie
spółki.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom „Agrochem Puławy” Sp.
z o.o. jak również podmiotom udzielającym spółce wsparcia na zasadzie zleconych usług, zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.
Informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nadmieniamy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność czynności przetwarzania, której
dokonano na podstawie uprzednio udzielonej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Natomiast w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
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dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją
dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
Informujemy również, że Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.
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