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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
UMOWA SPRZEDAŻY
Kto jest administratorem danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego
Spółka Akcyjna w Niechlowie (PPZ S.A.), z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy ul.
Przemysłowej 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ppz-niechlow.pl lub na adres siedziby z
dopiskiem „IOD”.
Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
✓ art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej
„RODO”) tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, w celu przedstawienia oferty.
W przypadku zawarcia przez Panią/Pana umowy sprzedaży, podstawą przetwarzania Twoich
danych osobowych będzie:
✓ art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonania umowy sprzedaży;
✓ art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w celu otrzymywania wiadomości marketingowych
produktów i usług własnych PPZ S.A.;
✓ art. 6 ust. 1 lit. c obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy,
- w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o
rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;
✓ art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, odrębnie
dla celu:
- kontaktowy – udzielenia Ci niezbędnych informacji, gdzie uzasadnionym interesem
jest opieka nad Klientem ora udzieleni odpowiedzi na zadane pytania;
- badanie satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka
nad Klientem oraz podnoszenie jakości produktów i usług Administratora.
Okres przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedstawienia Ci oferty.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres
umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających

z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów
księgowych.
Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane
w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Administrator
przestanie wcześniej przetwarzać twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje
dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem,
niezbędne do przedstawienia oferty oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Niepodanie
danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania
zadowolenia, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za
pośrednictwem e-mail lub telefonu.
Odbiorca danych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
✓ podmioty trzecie świadczące na rzecz Administratora usługi m.in. wsparcie i utrzymanie
infrastruktury IT, doradztwo prawne przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako
podwykonawcy, na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami,
niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, partnerzy, dystrybutorzy, usług
pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
✓ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
✓ dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora,
✓ wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania
danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
✓ bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że
przetwarzając twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest
dobrowolne, ale odmowa ich podanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia oraz
realizacji umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich
niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.
Wyrażam zgodę na:
☐ przetwarzanie przez PPZ S.A. moich danych osobowych w postaci adresu poczty
elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych produktów i usług własnych
PPZ S.A.,
☐ przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numer telefonu
przez PPZ S.A. w celu przesyłania mi informacji marketingowych produktów i usług własnych
PPZ S.A., preferowany sposób przesyłania informacji marketingowych
☐ sms ☐ mms ☐ połącznie telefoniczne

