Informacja sporządzona zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L. 119).
Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż:
1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest:
Składnica Opałowa i Przemysłowa AGROMAX inż. Zbigniew Nowiński NIP 8741001089, REGON
870273431 zwany dalej w dokumencie Administratorem danych.
2) Administrator danych jest autoryzowanym sprzedawcą wyrobów węglowych Polskiej Grupy Górniczej S.A.
dystrybutorem, współpracującym także z innymi podmiotami zajmującymi się handlem węgla tj. Tauron
Wydobycie S.A., L W Bogdanka i z innymi producentami lub dystrybutorami węgla oraz nawozów
sztucznych.
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Panem Zbigniewem
Nowińskim, ul. Podgórna 63a, 87-300 Brodnica, e-mail: agromax01@wp.pl.
4) Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony
danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi
przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych głównie w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej jak również w trakcie jej realizacji,
b) marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
c) do prowadzenia obrotu handlowego,
d) prowadzenia uzgodnień dotyczących współpracy handlowej oraz serwisowej.
6) Podane dane osobowe są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi przyjętej w ramach wykonania
zlecenia lub zawartej umowy z Panią/Panem oraz do kontaktu z Panią/Panem w tym do:
a) kontaktowania się w celach wynikających ze zlecenia/umowy,
b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zlecenia/umowy,
c) kontaktowania się w celach podatkowych i rachunkowych,
d) przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przeze mnie z obowiązków wynikających z przepisów prawa).
7) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie wówczas gdy podmiot posiada podstawę prawną ich
przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
a) Państwa zgoda lub
b) niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
c) wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa lub
d) niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
e) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym miedzy innymi
do:
a) podmiotów pośredniczących w zawieranych przez nas transakcjach,
b) podwykonawców,
c) podmiotów świadczących usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową , agencjom badawczym wykonującym zlecenie,
d) firm transportowych,
e) spedytorów,
f) agencji celnych,
g) ubezpieczycieli,
h) organów i urzędów państwowych lub samorządowych,
i) sądów,
j) komorników,
k) biura informacji gospodarczej,
l) operatorów pocztowych i kurierów,
m) banków,
n) innych podmiotów zewnętrznych, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do
uzyskania danych.
9) Podawane dane osobowe będą przechowywane w Składnica Opałowa i Przemysłowa AGROMAX inż.
Zbigniew Nowiński, ul. Podgórna 63a, 87-300 Brodnica.

10) Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym
systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub
innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób
gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej
postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników Składnicy Opałowej i
Przemysłowej AGROMAX inż. Zbigniew Nowiński.
11) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane najkrócej, jak to jest możliwe. Dla poszczególnych przypadków
czas przetwarzania danych osobowych jest następujący:
a) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzam na podstawie zlecenia/umowy, przetwarzanie będzie
trwało dopóki trwa zlecenie/umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu, dane
osobowe będę przetwarzane do czasu odwołania zgody,
c) dane osobowe, które przetwarzam w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu
przetwarzać będę dopóki trwa ten interes.
d) dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa będę przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
12) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a
także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub
przenoszenia tych danych;
13) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
14) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była
konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną
usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 11 niniejszej informacji;
15) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Administratora
danych wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;
16) Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

