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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO 

 
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) informujemy, 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. Bożeny Krawczuk. W sprawie udzie-
lania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na 
skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@agroas.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- realizacji zamówienia - realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
- realizacji obowiązku prawnego jakim jest archiwizacja dokumentów księgowych wynikają-
cego z ustawy o rachunkowości w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
- przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji i zwrotów na podstawie realizacji obowiązku prawnego 
w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
- dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit f 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. Poli-
cji).  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu obowiązkowego przecho-

wywania dokumentów księgowych tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności podatku, dane z reklamacji  będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji roszczeń lub obrony przed nimi. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wy-
rażenia sprzeciwu.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zaku-
pów za pośrednictwem sklepu internetowego.  

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. 

 

 


