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  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALI SPOLECZNOŚCIOWYCH  

 
Szanowni Państwo, 

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym (Facebook, Youtube, Google+) po- 
przez wyrażanie opinii, wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 

27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 in- formacji 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 celach prowadzenia konta na portalu społecznościo- 

wym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz na 

prawnie uzasadnionym interesie administratora w zakresie marketingu bezpośredniego czy udziela- 

nej odpowiedzi – art.6 ust.1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom takim jak Facebook, Youtube, firmom po- 

wiązanym osobowo lub kapitałowo, firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, 

portalom społecznościowym, firmom zajmującym się obsługą IT, dostawcom oprogramowania oraz 

innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym cza- 

sie i wyrażenia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zau- 

tomatyzowane decyzje. 
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