KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTY
BĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI LUB INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
MAJĄCYMI PRZYZNANĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ
Stosując najwyższe standardy ochrony danych osobowych oraz realizując obowiązek
wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informujemy o następującym:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGD POLSKA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres ul. Sycowska 40, 60003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000240728, numer NIP: 7792272047, numer REGON: 300105623 (dalej jako
Zleceniodawca).
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PGD
POLSKA Sp. z o.o. ul. Sycowska 40, 60-003 Poznań lub poczty elektronicznej na adres:
sekretariat.poznan@pgdpolska.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Administratora jest Grzegorz Trombala.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: PGD Polska Sp. z o.o. oddział Międzyrzecze Górne, 43-392 Międzyrzecze Górne 370
lub poczty elektronicznej na adres: iod@pgdpolska.pl , telefon 697 801 178.
3. Pani/Pana dane osobowe: Imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, oznaczenie firmy,
nr telefonu, adres e-mail, adres do kontaktu, przetwarzane będą w celu :
a.
określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym
Administrator zawiera umowę oraz zakresu takiego umocowania,
b.
realizacji bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem i negocjowaniem
umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem na rzecz którego Pani/Pan
działa
c.
realizacji innego bieżącego kontaktu w ramach współpracy zawodowej
związanej z przedmiotem działalności Administratora
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą
usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umowami
cywilno-prawnymi, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu
nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; ale konieczne do
zawarcia i realizacji umowy z podmiotem reprezentowanym przez Panią/Pana.

