
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:  

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Seedmed Robert Ziarnik z siedzibą w 

Pobiedziskach, przy ul. Lewandowskiego 1, 62-010 Pobiedziska  

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, 

działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego. Dane 

osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa 

nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest 

niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.  

3) Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę, funkcję (osoba 

decyzyjna) i email;  

4) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym 

imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące 

oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa  

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej;  

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi procesu zamówienia, działań 

marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie 

zgody na przetwarzanie danych;  

7) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem 

takich danych (RODO)  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia 

działań marketingowych oraz kontaktu handlowego 



10) Decyzje podejmowane wobec danych będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w 

tym będą poddawane profilowaniu na zasadach wynikających z dostępnych narzędzi 

marketingowych w celu przygotowania najbardziej odpowiedniej dla Ciebie informacji 

handlowej. 


