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Polityka prywatności i plików cookies 

Ochrona sfery prywatności Użytkowników Konta uczestnika Programu AGROPULA 

(„Konto”) oraz serwisu funkcjonującego pod adresem: www.agropula.pl („Serwis”), w 

szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. 

Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane 

nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, 

ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym 

celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz logowanie 

za pomocą jednorazowych tokenów. 

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających 

Serwis i korzystających z Konta oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych 

technologii w ramach Serwisu lub Konta. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i Konta jest spółka 

Agroas sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Nowej Wsi Małej 27B, 49-200 Grodków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy 

w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000820223. 

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z inspektorem ochrony danych 

osobowych Administratora za pomocą poczty elektronicznej: iod-agropula@agroas.pl 

Jakie dane przetwarzamy? 

W przypadku Użytkowników Serwisu nieposiadających Konta przetwarzamy numer IP oraz 

dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej 

Polityki. 

W przypadku Użytkowników Serwisu posiadających Konto przetwarzamy dodatkowo także:  

− dane podane przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym do Programu AGROPULA 

zgodnie z Regulaminem Programu AGROPULA tj. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko 

lub nazwa, osoba reprezentująca przy dokonywaniu zgłoszenia do Programu 

AGROPULA), numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail, 

− dane na temat czynności dokonanych przez Użytkownika, mających znaczenie dla zakresu 

jego praw lub obowiązków jako uczestnika Programu AGROPULA, jak np. na temat 

zakupów Towarów Promowanych oraz Nagród dokonanych przez Użytkownika w ramach 

Programu AGROPULA, 
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− dane na temat logowań do Konta oraz akcji wykonanych przez Użytkownika z poziomu 

Konta, 

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?  

Zbierane i przetwarzane są te dane, które Użytkownik sam poda lub uzgodni z 

Administratorem: przystępując do Programu AGROPULA, dokonując zakupów Towarów 

Promowanych lub Nagród, czy korzystając z narzędzi do kontaktu z Administratorem. 

W niektórych przypadkach podczas wizyty w Serwisie, w tym po zalogowaniu do Konta 

automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ 

przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania. Więcej o plikach cookies można 

przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki. 

Czy podanie danych jest dobrowolne?  

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji może wiązać się 

z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu. Dane niezbędne 

do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.  

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż 

żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w 

takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników? 

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać w zakresie i celu: 

1. niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania 

oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu 

zamówienia usług, udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – 

w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do utrzymywania kontaktu z 

Użytkownikami, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

3. odpowiadającym zgodzie wyrażonej przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), 
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4. wynikającym z obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa, w szczególności 

w celu rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Jak długo przechowujemy dane? 

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania 

lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, udzielonej przez Użytkownika. Ponadto w 

stosowane przez Administratora w Serwisie i w Koncie pliki cookies podlegają usunięciu po 

zakończeniu przez Użytkownika danej sesji przeglądarki (po zamknięciu przeglądarki). 

Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody dane mogą być przetwarzane tylko w zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na 

potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji 

danych. 

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG? 

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.  

Linki odsyłające do innych stron 

W Serwisie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator 

nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do 

zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych? 

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym 

podmiotom, wspierającym działalność Administratora, przy czym podmioty te nie będą 

uprawnione do używania danych Użytkowników we własnych celach, a dokonywane przez 

nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.  

Czy profilujemy dane Użytkowników? 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika. 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?  

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora: 

− dostępu do dotyczących go danych osobowych, 



 

 

 

Nowa Wieś Mała, 26 kwietnia 2021r.  

 

 

− sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, 

− usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

− przenoszenia danych. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy 

czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie wcześniej. 

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż zgoda Użytkownika, Użytkownik może 

wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją tego Użytkownika, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny.   

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w 

odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie 

jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących 

Użytkownikom praw szczegółowo określa RODO. 

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres 

e‑mail: iod-agropula@agroas.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez 

Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie prze 

Administratora udzielona w terminie miesiąca od otrzymania żądania. 

Pliki cookies 

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są 

one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają 

np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia 

(np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają 

unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.  

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną 

osobę (takich jak imię i nazwisko).  

Stosowane przez nas cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu.  Nie 

wykorzystujemy plików cookies do celów reklamowych.   
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Jak długo działają cookies? 

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej 

go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Stosowane przez 

nas cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie oraz poza po jego 

opuszczeniu – do czasu zakończenia danej sesji przeglądarki internetowej, z której Państwo 

korzystają. 

Wykorzystywane przez nas cookies obsługują podstawowe funkcje i służą do zapewnienia 

bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na 

Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można 

zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać 

prawidłowo.  

[rozwiń, żeby zobaczyć listę plików]  

Logi serwera 

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach 

serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o 

przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi 

zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania 

Serwisem, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi 

do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera 

do identyfikacji Użytkownika. 

 

wersja obowiązująca od 26 kwietnia 2021 r. 

 

 


