
 

 

 

 KLAUZULA PRACOWNICY KLIENTA I KONTRAHENTA 

AGROAS SP. Z O.O. SP.K 
Nowa Wieś Mała 27b, 49-200 Grodków 
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  KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW  

 
Zgodnie z art.14 ust.1 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. 

(dalej: RODO) informuję, iż:  

  

1. Administratorem     Pani/Pana     danych      osobowych      AGROAS      SP.      Z      O.O.      SP.K  Nowa   

Wieś   Mała    27b,    49-200    Grodków,    NIP:    7530010984,    REGON:    530549632,    KRS: 

0000820223. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Adriana Mazurkiewicz - Fornalik. W sprawie 

udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę 

mailową Inspektora ochrony danych: iod@agroas.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w celu realizacji umowy między Administratorem a Pani/Pana 

pracodawcą i będą przetwarzane w celach: 

A. Realizacji umowy z Pani/Pana pracodawcą, bazując na podstawie prawnej z art.6. ust.1.lit.f RODO; 

B. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem fi- 

nansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOC. 

C. Dochodzenia roszczeń, w tym w procesie windykacji, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f 

RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom powiązanym oso- 

bowo oraz kapitałowo, dostawcom platform zakupowych, biegłym rewidentom, kancelariom praw- 

nym, dostawcom oprogramowania Comarch, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmująca się 

obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmom świadczącymi doradztwo. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

Cel A.,C. przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikają- 

cych. 

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

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

niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu A, C). 

8. Pani/Pana dane w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, zakres upraw- 

nień uzyskaliśmy od Pani/Pana pracodawcy. 

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 praw 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podej- 

mowane zautomatyzowane decyzje. 
 
 
 
 
 

 
Wersja 3 

Aktualne na 03.2021 

mailto:iod@agroas.pl

