
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Agrosimex sp. z o.o. z 
siedzibą w Golianach 43 (05-320 Błędów). 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: 
inspektorochornydanych@agrosimex.com.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administrtora. 

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub pozostałych produktów i 
usług podmiotów  powiązanych osobowo z  Agrosimex Sp. z o.o. i/lub 
partnerów biznesowych Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a 
RODO) — dane przechowywane będą do czasu złożenia sprzeciwu lub 
wycofania zgody. Sprzeciw na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych zawsze zostanie uwzględniony.  

4. W powyższych celach możliwe jest automatyczne dopasowanie treści 
komunikatów marketingowych do preferencji osoby, której dane 
dotyczą i potrzeb (profilowanie) — w tym celu możemy wykorzystać 
dane osobowe wynikające z historii kontaktów z Administratorem 
danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli Administrator 
będzie kontaktować się z Użytkownikiem z wykorzystaniem kanału 
elektronicznego lub telefonicznego uzyska uprzednią zgodę, którą 
zawsze można wycofać. 

5. Każdej osobie, której dane dotyczą, w granicach przewidzianych przez 
RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, 
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do 
przenoszenia danych. W przypadku, w którym podstawą prawną 
przetwarzania byłaby zgoda istnieje możliwość jej wycofania w 
każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą 
dostępne jest w art. 12-23 RODO. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, 
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji o możliwości i 
sposobach złożenia skargi dostępnych jest na stronie internetowej 
organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje 



płatnicze); podmiotom  powiązanym osobowo z Agrosimex Sp. z o.o., 
podmiotom świadczącym usługi IT; podmiotom świadczącym usługi 
doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmom reklamowym, w tym 
organizującym konkursy oraz organom państwowym, w tym 
instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Policji. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
przetwarzania. 

9. W procesie działań marketingowych nie zapadają decyzje w sposób 
zautomatyzowany, w tym z uwzględnieniem profilowania, które 
wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływałyby 
na osobę, której dane dotyczą. 

10. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi 
świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji 
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, 
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź 
zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza 
EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. 
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą 
przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny 
ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na 
terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła 
zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych 
(zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami 
danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o 
standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską 
zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul 
umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora 
Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób 
zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w 
rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych 
informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać 
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 
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