
KLAUZULA INFORMACYJNA

 „Administratorem danych osobowych jest „Agrobard”  A. Skronik - D. Tyczyński Sp. j., Oblas, ul. Przytycka 35, 26-650
Przytyk. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: 
iod.agrobard@dpag.pl  lub listownie na adres siedziby Spółki. 

Dane osobowe przetwarzane są w związku z:

- wyrażoną zgodą w przypadku wysyłania informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1

- wyrażoną zgodą na udział w obecnych i/lub przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO
- wykonaniem umowy i podjęciem działań przed zawarciem umowy w tym przygotowania oferty na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO
- rozpatrzeniem wniosku reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest wypełnienie obowiązku z zakresu 
sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane przetwarzane będą przez okres:

- w przypadku wysyłki informacji marketingowych do momentu wycofania zgody lub wypełnienia celu dla jakiego 
zostały zebrane,
- w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego- do zakończenia bieżącego procesu 
rekrutacyjnego; dla potrzeb   przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres jednego roku od otrzymania danych,
- przez okres obowiązywania umowy i czasu dochodzenia roszczeń,
- w przypadku reklamacji przez okres 2 lat od jej rozpatrzenia, 
- przez okres 5 lat od zakończenia roku rozliczeniowego,
- w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres do jednego miesiąca. 

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody,
- cofnięcia zgody, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie
danych narusza przepisy. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. W 
przypadku ich niepodania nie zostanie wypełniony cel dla jakiego mają być przetwarzane. 
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.”

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie 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)
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