Informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z nawiązaniem
współpracy jest Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. KRS 0000460586 , NIP 769-222-05-42, jako
administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

Źródło danych:


Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub pośrednio od Pana/Pani
pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.
cel przetwarzania:



podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, realizacji zadań związanych ze świadczeniem zawartej umowy, współpracą z
Panem/Panią lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą,
kategorie uzyskanych danych osobowych:



Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe
(takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) oraz dane dla ochrony roszczeń
PESEL, NIP.
powierzenie danych osobowych:



Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom które będą świadczyły na naszą rzecz
usługi podatkowe, prawne, informatyczne……………………………………………………;
przekazywanie danych do Państw trzecich



Administrator danych obecnie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza
obszar Unii Europejskiej.
podstawa prawna przetwarzania:



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w oparciu o umowę zawartą z Panią/Panem oraz w oparciu w
oparciu o umowę z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
administratora danych
dane kontaktowe IOD:



Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony Danych
mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@suflidowo.pl

okres przetwarzania danych osobowych:


dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a także po jej ustaniu przez
okres wymagany przepisami prawa i w celu ochrony interesu prawnego Administratora Okres
przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy administratora
danych z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie
dłużej niż 10 lata po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub
zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i
dochodzenia ewentualnych roszczeń;
zautomatyzowane podejmowanie decyzji:



Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
uprawnienia osoby której dane dotyczą:



posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
b)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

Administrator - GPR Suflidowo Sp. z o.o.

WSTECZ

