INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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: Rozporządzenie) Zakład Mleczarski FigAND Sp. z o.o. informuje o zasadach
przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mleczarski FigAnd sp. z o.o. (dawniej:
Zakład Mleczarski FigAnd Leszek Figarski i Wspólnicy Spółka Jawna), NIP: 796-0000-936 z siedzibą w
Radomiu, ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom, telefon kontaktowy: 48 381 03 82, e-mail:
figand@figand.com.pl, zwany dalej „Administratorem”.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.
na podstawie zgody lub 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, tj. utrzymania z Panią/Panem relacji biznesowych.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe,
dane kontaktowe.
4. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa),
źródeł powszechnie dostępnych oraz od innego Administratora, który przekazał je zgodnie z prawem
do przenoszenia danych. W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane
dotyczą.
5. Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, oraz wykonania umowy (np. realizacji
Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych
jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni
Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG).
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich żądania i
otrzymania na podstawie stosownych przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi wiąże
Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy/utrzymywania relacji
biznesowych, gdy ma to zastosowanie - do momentu wycofania wcześniej udzielonej zgody oraz
przez okres wynikający ze stosownego przepisu prawa, który wiąże Administratora ze względu na
prowadzoną przez niego działalność.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu
nadzorczego;

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy/utrzymywania relacji
biznesowych. W zakresie gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych
jest dobrowolne.
11. W celu skorzystania z wyżej wymienionych, przysługujących Pani/Panu praw, należy się
kontaktować z Administratorem używając danych kontaktowych podanych w ust. 1.

