
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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) 

zwane dalej RODO to unijne rozporządzenie, które obowiązuje od 25 maja 

2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi 

w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie 

informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu 

danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli 

podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć 

jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane 

osobowe.  

Co to są dane osobowe? 

To wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania 

osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 

lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczna 

tożsamość osoby fizycznej.  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Społem” Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku, 09 – 402 Płock, ul. Sienkiewicza 

32 – dane kontaktowe pssplock@pssplock.pl, tel. 024 267-15-00. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o 

przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez Administratora inspektora danych osobowych. 

Oto jego dane kontaktowe: 

adres: e-mail: kadry@pssplock.pl, tel. (024) 267-15-07 

adres pocztowy: 09 – 402 Płock, ul. Sienkiewicza 32. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania oświadczenia o przystąpieniu do 

świadczenia usług przez Administratora. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji 

poniższych celów: 
o Marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług 

oferowanych do sprzedaży przez Społem PSS Zgoda w Płocku, 09 – 402 

Płock, ul. Sienkiewicza 32 

o Akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział prowadzonych 

przez „Społem” PSS „Zgoda” w Płocku, 09 – 402 Płock, ul. 

Sienkiewicza 32 

mailto:pssplock@pssplock.pl


o Świadczenia usługi drogą elektroniczną / w związku z art. 10 ust. 2 

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

/tj. Dz. U. z 2015, poz. 844/ w celach marketingowych poprzez dostępne 

kanały komunikacji elektronicznej: 

o  Wiadomości elektronicznych 

o   SMS 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO. Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w 

ten sam sposób,  jak ją wyraziłaś/eś. Będziemy przetwarzać Twoje dane 

osobowe dopóki nie wycofasz zgody.  

Czy musisz podać nam Swoje dane osobowe? 

Aby móc świadczyć Ci wskazane powyżej usługi wymagamy podania przez 

Ciebie następujących danych osobowych: 

• Imię i nazwisko, płeć; 

• Data urodzenia; 

• Adres; 

• adres e-mail;  

• numer telefonu. 

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych 

danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz 

usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich 

przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych.  

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do prawa dostępu do Swoich danych osobowych - możesz 

poprosić o kopię, uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane 

są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie 

przekazałeś danych Administratorowi - możesz także poprosić o informacje, 

skąd znalazły się w tej konkretnej firmie; 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółdzielnię; cofniesz 

swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane 

powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług 

drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że 

Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania 

Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych 



danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz 

chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą 

być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych 

odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy 

przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich 

danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie nie 

uzasadnionego interesu lub dla celu, na który się nie zgodziłaś/eś,   

• Twoje dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, co może  wywoływać określone skutki prawne lub w 

podobny sposób mogą wpływać na Twoją sytuację, 

• sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś,. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą 

przekazane innym podmiotom, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (z wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa). 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe: 

• do momentu zakończenia realizacji celów przez Administratora; 

• wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności 

od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez 

profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w 

tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie 

żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją 

sytuację. 

 


