KLAUZULA INFORMACYJNA
OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNIMLECZARSKIEJ
DLA ROLNIKÓW
W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając
o to, aby Pani/Pan wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej
przedstawiam informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska 34-600 Limanowa, ul. Starodworska 7 tel.: 18 33 76 NIP: 737 000 33
13 KRS: 0000 122 625, REGON: 000438535. Możesz skontaktować się z
Administratorem pisząc na adres e-mail: ochronadanychosmlimanowa@interia.pl lub
telefonicznie pod nr: +48 18 33 25 143;
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek
archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy
Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, a
także przetwarzania dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa
cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że pojęcie "realizacja umowy"
uwzględnia także działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie
podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy a także przeprowadzenia
rozliczeń finansowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zawarcia i wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który
umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z
realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez
Administratora – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do

danych, aby wykonywać swoje obowiązki, te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Państwowa
Inspekcja Weterynaryjna, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi,
transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, firmy prawnicze,
informatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki), firmy świadczące
doradztwo w zakresie hodowli, serwisu urządzeń mleczarskich oraz firmy świadczące
usługi inseminacji i sprzedaży nasienia buhajów.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
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