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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU BADANIA OPINII KLIENTA  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) infor-
mujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROAS Sp. z o.o. Sp.k., Nowa Wieś 

Mała 27B, 49-200 Grodków, Polska, KRS 0000820223, NIP 7530010984, REGON 530549632.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Adriana Mazurkiewicz - Fornalik. W 
sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontakto-
wać się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@agroas.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu badania opinii klientów, w tym umoż-
liwienie umieszczania komentarzy na stronie www sklepu internetowego na podstawie wy-
rażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie zajmującej się obsługą IT, hostin-
godawcy skrzynki mailowej, dostawcy oprogramowania, dostawcy oprogramowania dla 
sklepu internetowego oraz innym podmiotom gdy wynika to z przepisów prawa (np. Policji) 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.  
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym mo-
mencie.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.  
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych naru-
sza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmo-
wane zautomatyzowane decyzje. 
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