
 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

I. Informujemy Państwa, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (określane popularnie jako „RODO”). 

II. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam przez Państwa, jesteśmy my, czyli SCANDAGRA POLSKA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żołędowie, przy ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko, NIP 839-020-25-42, 

REGON 001374470, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – XIII Wydziale Gospodarczym KRS, pod 

numerem 0000138255, o kapitale zakładowym wynoszącym 43.513.200 zł. 

III. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail rodo@scandagra.pl, lub 

korespondencyjnie na adres: Scandagra Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko. 

IV. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej dane te są warunkiem - dla wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa - zawarcia z Państwem umowy sprzedaży. 

V. Przetwarzać będziemy następujące Państwa dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko,  nazwa firmy, PESEL, REGON), dane 

adresowe (miejsce zamieszkania, adres siedziby firmy), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej), sytuację 

rodzinną (np. stan cywilny), status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy); dane bankowe, finansowe, (np. dane 

rachunku bankowego). 

VI. Wszelkie zbierane przez nas Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy (na podstawie artykułu 6 ust. 1 

litera b. rozporządzenia RODO) oraz ponadto obowiązek przetwarzania danych może wynikać z obowiązku prawnego (na podstawie artykułu 

6 ust. 1 litera c. rozporządzenia RODO), jak również prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią (na 

podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f. rozporządzenia RODO). 

VII. Przez pojęcie „przetwarzania w przypadku wystąpienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią” 

rozumiemy sytuację przetwarzania Państwa danych osobowych: w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (1), dla 

naszych wewnętrznych celów administracyjnych (2), w tym utrzymania infrastruktury IT (3), w celach przygotowania przez nas statystyk i 

raportów (4), a także w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (5). 

VIII. Państwa dane osobowe mogą pochodzić od Państwa, jak również od Państwa przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, strony umowy 

zawartej z nami oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. 

IX. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe będziemy przekazywać następującym odbiorcom: 

a. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, 

b. odbiorcom (firmom: handlowym, produkcyjnym, składowym) za pośrednictwem których będziemy realizować zawarte z Państwem 

umowę,  

c. innym odbiorcom (naszym podwykonawcom), w tym: bankom, doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, firmom 

windykacyjnym, firmom audytorskim, firmom ubezpieczeniowym, firmom spedytorskim i kurierskim, firmom zapewniającym nam 

obsługę informatyczną danych osobowych, firmom archiwizacyjnym, osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, 

notariusze lub audytorzy, uczestnikom systemów płatności, a także – o ile wyraziliście Państwo na to zgodę - biurom informacji 

gospodarczej działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 

d. innym odbiorcom – naszym właścicielom, podmiotom z naszej grupy kapitałowej, 

e. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowych, 

f. organom publicznym, w tym Policja, izbie celnej, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, a także 

podmiotom prowadzącym publiczne ewidencje i rejestry. 

X. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas, nie 

krócej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa dla realizacji naszych obowiązków. 

XI. Przysługują Państwu także następujące prawa: 

a. prawo żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”) lub też ograniczenia ich przetwarzania, 

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie 

będzie istniał uzasadniony powód ku temu, 

d. prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody. 

XII. Jeżeli uznacie Państwo, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa, 

informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


