
 

 
Szanowni Państwo,  
 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. Karol Chwastek w Dębowcu z siedzibą  
43- 426 Dębowiec ul. Rolnicza 19 reprezentowany przez właściciela.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ubojnia-chwastek.pl  

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 realizacji celów marketingowych w ramach współpracy naszej firmy z zaufanymi Partnerami 
zewnętrznymi na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,  

 wykonywania umowy,  

 wykonywania obowiązków ciążących na administratorze, 

 realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.P.H.U. Karol Chwastek, w tym w 
szczególności w celach związanych z ofertą usług przedstawionych w umowie, marketingiem 
bezpośrednim w odwołaniu do własnych produktów i usług oraz przesyłaniu informacji drogą 
elektroniczną i telefoniczną, w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, 
dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania lub na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, do czasu zachowania 
współpracy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z P.P.H.U. Karol 
Chwastek. Po tym czasie-przez okres wynikający z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi bądź sprzeciwu do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, warunkiem umownym, 

lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy 
będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować 
zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli 
wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, 
a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
 
 
Dokładamy wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe były w pełni bezpieczne. 
 
 

  Z poważaniem 
 
 
 


