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Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Agrochemia Sp. z o.o. z siedzibą we Elblągu, (82-300 Elbląg, ul. Stawidłowa 12A), oświadcza, że dane osobowe

będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę jako Administratora na następujących zasadach: 

1. Informujemy, iż jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa przy zawieraniu

i realizacji niniejszej umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy -

na podstawie art.  6 ust.  1 pkt.  b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami

wynikającymi z realizowanej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora;

wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie

art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy i może być warunkiem prawidłowego

jej wykonania, w przypadku danych podawanych w okresie realizacji umowy. 

3.  W  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  obowiązujące  przepisy,  przysługuje

Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4.  Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  własnych  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art.

6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego

interesu Administratora). 

6.  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania  niniejszej  umowy (w szczególności  do

czasu  upływu  terminu  przedawnienia  roszczeń  potencjalnie  mających  swoje  źródło  w  wykonaniu  niniejszej

umowy,  zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z

przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). 

7. Przekazując nam w ramach wykonywania niniejszej umowy dane osób trzecich ponosicie Państwo wobec nas

jako Administratora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do

przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania.
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8.  Dane  będą  przekazywane  podmiotom,  z  którymi  jako  Administrator  współpracujemy  przy  wykonywaniu

niniejszej umowy, podmiotom zapewniającym nam obsługę IT, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do

otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa. 

AGROCHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stawidłowa 12A, 82-300 Elbląg

Adres do korespondencji: ul. Stawidłowa 12A, 82-300 Elbląg, 

NIP: 5783113147          REGON: 281538339

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , ul. Partyzantów 70, 10-001 Olsztyn, Nr KRS: 0000476418


