GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE
Andrzej Krzysiak
Kijany 27a 21-077 Spiczyn
Kijany 24.05.2018
Od 25 maja będziemy stosować RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych, które radykalnie zmieni zasady ochrony danych osobowych w całej Unii
Europejskiej.
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest :
Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak
21-077 Spiczyn, Kijany 27a
tel. +48 81 75 77 539
e-mail. Biuro@iglaki.agro.pl
http://www.iglaki.agro.pl
2. Z koordynatorem Danych Osobowych (kod) w Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak
można skontaktować się :
a) telefonicznie + 48 81 75 77 593
b) e-mailem biuro@iglaki.agro.pl
c) bezpośrednio w siedzibie firmy Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak w Kijanach
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym
podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane
dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ), i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
b) wykonania czynności zgodnie udzielonymi przez Panią / Pana zgodami – podane dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych,
c ) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i
administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane
4. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonania umowy o charakterze handlowym i
informacyjnym, obejmujące:
a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy
c) dane teleadresowe i email
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy
b) podmiot świadczący usługi spedycyjne
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw
wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń,
jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
7. Jako Administrator Państwa danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia
danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
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oraz prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8. Padanie przez Państwa Danych Osobowych dobrowolne lecz niezbędne do wykonania czynności,
o której mowa w punkcie 3.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny z 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)
.
Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.
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