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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo 
sp. z o.o., z siedzibą: ul. Dworcowa  4, 83-211 Jabłowo, NIP: 5921981337, REGON: 192572115, 
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000034646, kapitał zakładowy: 1.500.000zł 
wpłacony w całości 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) Prawidłowy przebieg zawarcia i wykonania umowy, w tym kontakt w związku z jej realizacją, 
2) Dane zawarte w dowodzie tożsamości w celu weryfikacji tożsamości stron umowy, 
3) Rozpatrywania skarg i reklamacji w związku z wykonywaniem umowy, 
4) Prawidłowego przeprowadzenia badań dostarczonego towaru, 
5) Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, 
6) Archiwizowania dokumentacji, 
7) Prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych, 
8) Prowadzenia na własne potrzeby statystyk , 
9) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług , 
10) Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego 

na terenie naszego zakładu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, kontroli 
obrotu oraz zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić 
Administratora  na szkodę, 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych są: 

1) obowiązujące przepisy prawa 
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

3) art. 6 ust 1 lit. a RODO jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
4) art. 6 ust 1 lit. c RODO w przypadku wykonywania obowiązków prawnych wynikających 

przede wszystkim z przepisów podatkowych, 
5) art. 6 ust 1 lit. f RODO w przypadku realizowania prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora danych osobowych: 
a. ustalenia, dochodzenia  lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, 
b. stosowania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 

mienia na terenie zakładu, 
c. prowadzenie marketingu własnych towarów i usług, 

4. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże jeżeli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych 
nie będzie możliwa prawidłowa realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług przez Pomorskie 
Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo sp. z o.o. 

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie 
będziemy mogli kontaktować się z Państwem  w celu przedstawienia aktualnych i najlepszych ofert, a 
także naszych nowości. 
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 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów 
przetwarzania danych. 

W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji 
umowy, a także wymagany przez przepisy prawa np. prawo podatkowe. Ponad to dane takie mogą 
być przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a 
także wynikających z prawa do rękojmi lub gwarancji. 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do 
momentu wycofania zgody. 

W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do upływu terminu 
przedawnienia tych roszczeń. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, 
której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

1) pracownicy i współpracownicy administratora danych, 
2) podmioty obsługujące prawidłowe działanie naszych systemów informatycznych, takich jak: 

hosting serwerów, obsługa poczty e-mail, serwis urządzeń informatycznych, serwis 
oprogramowania; 

3) banki i operatorzy płatności za pomocą których dokonujemy transakcji, 
4) operatorzy pocztowi oraz kurierzy, 
5) przewoźnicy świadczący usługi transportowe, 
6) podmioty świadczące usługi: obsługa księgowa, prawna,  ochrony osób i mienia, usługi 

ubezpieczeniowe oraz inne wspierające administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne 
do realizacji celów określonych powyżej 

7) spółki z grupy kapitałowej do której należy Spółka – Administrator, 
8) Klienci, dostawcy i kontrahenci Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków 

wynikających z umowy, 
9) Uprawnione organy administracji państwowej: np. KAS, ZUS 

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
Ponad to przysługuje prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt do 
Prezesa Urzędu znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl.  

Zgłoszenia żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres siedziby 
administratora danych osobowych. 


