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Szanowni Państwo,  

 

Z uwagi na stosowanie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

danych osobowych i ich przetwarzania tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest 

AGROFOOD POLAND Chmielnicki, Ferenc spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 

Janusza Kusocińskiego 30, 33-300 Nowy Sącz (NIP: 734-342-57-02). 

 

W związku z powyższym Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być 

przetwarzane w celach niezbędnych do: 

 realizacji bieżącej lub przyszłej współpracy gospodarczej lub 

 wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub 

 do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 

 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, a także 

 na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody. 

 

Administrator pragnie również Państwu wyjaśnić, że dane osobowe mogą być 

przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie 

umowy zawartej z AGROFOOD POLAND Chmielnicki, Ferenc spółka jawna 

i/lub 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, niezbędność przetwarzania do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AGROFOOD POLAND 

Chmielnicki, Ferenc spółka jawna, w szczególności prowadzenia bezpośredniej 

współpracy gospodarczej. 

 

Administrator informuje również, że:  

 Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych 

powyżej celów; 

 Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych 

osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do 

takiego obowiązku prawnego; 

 Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

 Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia 

nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 
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Dodatkowo Administrator wyjaśnia, że:  

 Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (pochodzą od osoby, której dotyczą); 

 Podanie danych jest dobrowolne (choć dla prowadzenia bezpośredniej współpracy 

gospodarczej podanie danych może być niezbędne); 

 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym na 

rzecz AGROFOOD POLAND Chmielnicki, Ferenc spółka jawna usługi spedycyjne 

oraz transportowe; 

 Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 

Administratora są następujące: odo@agrofood-poland.pl. 
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