Informujemy, ze w dniu 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO.
Administratorem danych osobowych ujawnionych i przetwarzanych w ramach
realizacji umowy lub umów jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Łowiczu,
ul. Przemysłowa 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 000093148, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8340000049, tel.
48 46 830 36 00
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub umów
jak i zamówienia lub podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem
umowy lub zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez
Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Łowiczu.
Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom
usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej
z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa. Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane innym podmiotom trzecim.
Państwa dane osobowe w tym dane osobowe Państwa pracowników/współpracowników oraz
zleceniobiorców uczestniczących w realizacji Umowy, mogą być przekazywane podmiotom
mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym Przekazanie danych
osobowych takim podmiotom wymaga odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać profilowaniu w celu realizacji umowy

lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub
zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych będzie skutkowało
brakiem ich realizacji umowy.
Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji
danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeńw
związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez przechowywane przez Okręgową Spółdzielnię
Mleczarską w Łowiczu lub podmioty współpracujące, w celu zapobiegania
nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres
10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub wystąpienia zdarzenia
powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu będzie
przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Uprawnienia wynikające z przepisów RODO:
■
Uprawnienie do otrzymania informacji, czy dana firma/instytucja przetwarza dane
osobowe.
■
W przypadku potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uprawnienie do
uzyskania do nich dostępu, np. Prośby o kopię.
Uprawnienie do uzyskania szczegółowych informacji m.in. o tym, jakie
dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane.
Uprawnienie do udostępnienia informacji o źródle danych osobowych, które
znalazły się w tej konkretnej firmie.

■
Uprawnienie do żądania sprostowania danych jesli są one nieprawidłowe
■
Uprawnienie do usunięcie lub ograniczenie przetwarzania
swoich danych. W przypadku zawarcia i obowiązywania umowy, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska może je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa. Jeśli
jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich
przetwarzania dane powinny być usunięte.
■
Uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

