
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1), 
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pakości (88-170 Pakość, ul. św. Jana 21). Kontakt z nami jest 
możliwy również za pośrednictwem adresu e-mail: adar.hurt@interia.eu  
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:  

a) zawarcia i wykonania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,  

b) dokonania oceny zdolności płatniczej i sporządzenia zabezpieczeń wykonania umowy, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia, 

c)  wystawienia i dostarczenia faktury, dostarczenia e-faktury (w przypadku wyrażenia zgody na 

otrzymywanie e-faktur), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia, 

d) rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia, 

e) marketingu w tym promocji oferowanych produktów i usług a także przedstawienia oferty i cennika, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f Rozporządzenia, a także w przypadku udzielenia zgody na realizację 

marketingu w formie wiadomości elektronicznych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) oraz w przypadku 

udzielenia zgody na realizację marketingu przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 

telefon, komputer) i automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), 

f) ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym 

windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, przed organami 

ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem 

Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia, 

g) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

h) zgłoszenia zadłużenia do biura informacji gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, firmom spedycyjnym i transportowym, 
pozostałym podwykonawcom (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest 
to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu), obsługującym administratora kancelariom 
podatkowym, audytorom i biegłym rewidentom, doradcom prawnym i podatkowym, pełnomocnikom 
procesowym, sądom, organom ścigania, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, biurom 
informacji gospodarczej. 

 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu 
wycofania tej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszych prawnie  
uzasadnionych interesów okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych trwa do momentu ustania ww. 
interesu. W przypadku przetwarzania i przechowywania danych osobowych z uwagi na obowiązujące 
przepisy prawa, okres przetwarzania i przechowywania danych określają te przepisy. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 
administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 
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7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, 
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego - w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu. 

 

9. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym 
niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Pozostałe dane są nieobowiązkowe, jednakże ich 
niepodanie np. w zakresie adresu e-mail będzie wiązało się z niemożliwością dostarczenia ofert i cenników 
lub e-faktur. Niepodanie numeru telefonu, adresu e-mail bądź adresu dostawy może wiązać się z 
utrudnieniem lub niemożliwością wykonania umowy, a w skrajnych przypadkach z niemożliwością jej 
zawarcia. 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych niezbędnych danych. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 




