Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej
„RODO”) informuję, że:
I.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo - Gospodarczych „AGRA”
Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000043475, ul. Firmowa 5, 45-594 Opole, nr NIP: 754-033-73-33
Kontakt do administratora danych: admin@agra.opole.pl

II.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania naszego obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów ustawy – Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy i ustawa o Systemie
ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, a także
ustaw podatkowych,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu zamieszczenia danych na stronie internetowej, w
materiałach informacyjnych, w mailingu, w związku z udzieleniem zgody,
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji, w związku z udzieleniem
zgody.

III.

Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to konieczne) następującym podmiotom:
a) naszym podwykonawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi
księgowe, prawnicze, informatyczne, brokerskie i z zakresu likwidacji szkód, ochroniarskie, a
także inne związane z normalnym charakterem działalność spółki
b) kontrahentom zleceniodawcy, którzy otrzymają Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym
do umożliwienia komunikacji z Państwem, a zatem i ze Zleceniodawcą,
c) uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru
sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom (np. nadzór finansowy, firmom
ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),
d) Poczta Polska, firmy kurierskie,
przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy
jest to niezbędne. Nadto nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

IV.

Okres przechowywania danych osobowych:
a) dane przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania tej
umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym po raz ostatni
kontaktowali się Państwo dla jej zawarcia,
b) dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków
fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem tej
umowy.

V.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania (poprawiania),
b) prawo do żądania usunięcia danych – jeżeli według Państwa nie możemy ich przetwarzać,
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c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli według Państwa mamy nieprawidłowe dane
lub przetwarzamy je bezpodstawnie, a nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Państwu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź jest rozpoznawany Państwa sprzeciw,
mają Państwo prawo domagania się ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania lub
wykonywania jeszcze innych uzgodnionych z Państwem operacji,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego, po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na Państwa szczególną ̨ sytuację wobec przetwarzania danych
w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (w opisanych powyżej warunkach, innych niż
marketing bezpośredni), a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W
takim przypadku proszę przedstawić Państwa szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez
nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać ́ Państwa dane w tych celach,
chyba że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne lub jest to niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości domagania się wydania Państwu danych w
ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, a także na możliwości zlecenia nam
przesłania tych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu),
h) prawo do cofnięcia (w każdej chwili) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (które
przetwarzamy na podstawie Państwa zgody). Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
VI.

Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania:
w przypadku umów - podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w
konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione lub możemy dochodzić
przysługujących nam roszczeń,
b) w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes administratora – przekazanie danych jest
dobrowolne,
c) przekazanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym m.in. z przepisów prawa
podatkowego.
a)

VII.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz że Państwa dane nie są
profilowane.
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