
Szanowny Kliencie, Kontrahencie !!! 

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018r. obowiązują nowe zasady ochrony 
danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane 
popularnie RODO.  

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które dotąd chroniliśmy w oparciu o Ustawę  
o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami 
prawa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 
kwietnia 2016r. 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 119/1  z 4.5.2016.r.), dalej RODO, informujemy, że: 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców w Andrychowie z siedzibą przy ul .Legionów 12, 34- 120 Andrychów, tel. 33 875 

22 36,  adres e-mail: administracja@pss-andrychow.pl lub sekretariat@pss-andrychow.pl 

2)      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z zawartej umowy 

3)      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji tej umowy. Ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy (wystawianie  

i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) 

4)      Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz  

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z tą umową 

5)      Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem 

6)      Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO 

7)      Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa 

8)      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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