Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2018r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,
RODO) pragniemy przekazać istotne z uwagi na przetwarzanie danych osobowych
informacje:

I.

Administratorem

danych

osobowych

jest

Łódzka

Spółdzielnia

Grupa

Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 66/68 lok.
227. Ilekroć w dalszej części posługujemy się zwrotem „Administrator” lub
„Spółdzielnia” mamy na myśli ww. Łódzką Spółdzielnię Grupa Producentów
Mleka. Kontakt z Administratorem można uzyskać osobiście lub listownie pod
wyżej wskazanym adresem, telefonicznie pod numerem 505-975-265 oraz pod
adresem e-mail: biuro@produkacjamleka.pl. Kontakt z Administratorem jest
również możliwy z wykorzystaniem formularzy kontaktowym na stronie
www.produkcjamleka.pl.
II.

Prowadząc swoją działalność Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka
przetwarza dane w celach wynikających ze statutu, przepisów prawa i
gospodarczych potrzeb Administratora. Pozyskane dane są przetwarzane w
następującym celu:
a) Realizacji ustawowych i statutowych zadań wynikających z właściwych
przepisów prawa1 i statutu Spółdzielni,
b) Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego
(np. ustaw podatkowych i rachunkowych, prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych),
c) Prowadzenia działalności handlowej polegającej m.in. na dążeniu do
zawarcia, zawieraniu umów oraz ich rozliczania,
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d) Korzystanie z uprawnień i realizacja obowiązków sektorowych (wnioski
do ARiMR, zbieranie oświadczeń o zasobach gospodarstwa, współpraca
z instytucjami dedykowanymi rolnictwu: Inspekcja Weterynaryjna,
KOWR, ARiMR, KRS),
e) Zawierania i realizowania umów na sprzedaż mleka oraz ew. reklamacji z
tym związanych,
f) Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
g) Zawierania umów pożyczek, zaliczek, zakupów w imieniu Spółdzielni,
h) Transportu produktów Spółdzielni,,
i) Kadrowych – rekrutacji i zatrudnienia,
j) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
k) Marketingu bezpośredniego i promocji Spółdzielni,
l) Archiwizacji,
III.

Powyższe czynności znajdują oparcie w jednej lub kilku następujących
podstawach prawnych:
 w przypadku działań opisanych w punkcie i) i k) Spółdzielnia przetwarza
w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 w przypadku działań opisanych w punkcie c), e), g), h), i), Spółdzielnia
przetwarza z uwagi na konieczność realizowania umowy, albo dążenie do
jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 w przypadku opisanym w pkt a), b), d), i), j), l) przetwarzanie ma miejsce
z uwagi na ciążący na Spółdzielni obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c)
 Spółdzielnia przetwarza również dane w oparciu o uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na - w przypadku opisanym w pkt:
 c), d), e) swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej;
 f) utrzymaniu dobrych relacji, oraz utrzymaniu komunikacji;
 h) kompleksowym świadczeniu usług
 i) doborze właściwych kadr
 j) ochronie interesu prawnego Spółdzielni
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 k) marketingu i promocji Spółdzielni
 l) ewidencji i wewnętrznych kontrolach
IV.

Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe są przekazywane:

 firmom kurierskim i pocztowym,
 kontrahentom współpracującymi z Łódzką Spółdzielnią Grupą Producentów
Mleka tj. mleczarniom oraz podmiotom zapewniającym niezbędne wspawacie w
zakresie:
 informatycznym
 transportu
 księgowym
 prowadzenia rachunków bankowych
Jednocześnie Spółdzielnia umożliwia dostęp i wykorzystanie danych przez:
 swoich pracowników i współpracowników w niezbędnym zakresie,
 organy i instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa w
ramach prowadzonego przez nie postępowania i/lub wykonywania władzy
publicznej – w szczególności Spółdzielnia przekazuje dane do ARiMR,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR, Inspekcji Weterynaryjnej, US,
KRS, ZUS
Okres przetwarzania danych osobowych każdorazowo jest uzależniony od celu

V.

przetwarzania opisanym w ust. II. Spółdzielnia przechowuje dane przez okres 10
lat od ustania zasadniczego celu przetwarzania, co wynika z obowiązujących w
Polsce okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
VI.

Spółdzielnia informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

 Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych.
 Prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych (poprawienie lub
aktualizacja)
 Prawo do usunięcia danych
 Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
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 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ponadto przysługuje Państwu również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie, a
potrzebne informacje można uzyskać na prowadzonej stronie internetowej
https://uodo.gov.pl/pl.

Zachęcamy

jednak

do

uprzedniego

kontaktu

z

Administratorem w celu wyjaśnienia wątpliwości – kontakt uzyskasz pod
adresem: biuro@produkacjamleka.pl.
VII.

Podawanie żądanych przez Spółdzielnie danych jest co do zasady dobrowolne,
jednak podanie nieprawdziwych danych lub odmowa ich podania uniemożliwia
realizowanie celów przetwarzania. W przypadku gdy podanie danych jest
wymagane odpowiednim przepisem, poinformujemy Państwa uprzednio o takiej
sytuacji.
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