Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych dla Klientów
W związku z wejściem w życie 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 RODO)
informujemy Panią/Pana, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Rolniczego Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Dębniakach
Kaliskich 26, 62-800 Kalisz
2.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a) Listownie na adres: Dębniałki Kaliskie 26, 62-800 Kalisz

b)

Poprzez e-mail: dane.osobowe@polpetfood.pl
Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
Administrator w celu zawarcia Umowy oraz jej realizacji będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
a)
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu gospodarczego wraz z numerem NIP i REGON),
b)
dane kontaktowe (numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej),
c)
adres podmiotu gospodarczego,
d)
adres dostawy towarów,
e)
numer rachunku bankowego podmiotu gospodarczego,
5.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, jeżeli jesteście Państwo stroną Umowy lub
składają Państwo zamówienia na produkty Spółki,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych jak np.
wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, np.:

zawierania i wykonywania umów,

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z Umową i przebiegiem jej realizacji,

weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,

weryfikacji tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących ze Spółką,

kontakt z Kontrahentami.
6.
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać w niezbędnym zakresie wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w oparciu o właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo podanym danym osobowym, umowy
powierzenia danych do przetwarzania (zawarte z podmiotami świadczącymi usługi techniczne i organizacyjne np. informatyczne i ochroniarskie), a
także podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, transportowe, kurierskie i pocztowe.
7.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), chyba, że będzie to niezbędne do
wykonania Umowy. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, bądź w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w którym brak jest
takiego stwierdzenia, dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią
odpowiednie zabezpieczenia. W takim przypadku, w każdej chwili może Pani/Pan zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
8.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych
osobowych lub innych obowiązków wymaganych przepisami prawa.
9.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody (o ile taka będzie wyrażona) na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
jest niezgodne z RODO.
12.
W przypadku zawierania Umowy bezpośrednio pomiędzy Panią/Panem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem i Spółką. W przypadku, gdy nie zawiera Pani/Pan umowy
bezpośrednio ze Spółką, podanie w/w danych osobowych może być obowiązkiem służbowym. Podanie danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania tych danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
3.
4.

