
KLAUZULA INFORMACYJNA POZNAŃSKIEJ HODOWLI ROŚLIN SP. Z O.O.  

– KLAUZULA OGÓLNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Hodowla Roślin                 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach ul. Kasztanowa 5; 

2. inspektorem ochrony danych w PHR Sp. z o.o. jest Pani Bożena Reymann,                  

adres e-mail: iod@phr.pl  

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

4. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa m.in.: za pośrednictwem formularza 

kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, poprzez maila przesłanego 

przez Państwa, podanie danych przez telefon, aplikowanie na wybrane stanowisko 

pracy za pośrednictwem portali internetowych.   

5. Dane osobowe przetwarzane są: 

a. zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, 

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych, 

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, 

zmiany, bądź jej rozwiązania, 

d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa.  

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu (cel i podstawa prawna przetwarzania): 

a) odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza 

kontaktowego, drogą mailową, przez telefon (art. 6 ust 1 lit. a RODO), 

b) rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko pracy (art. 6 ust 1 lit. a RODO 

w zw. z  art. 221. §1), 

c)  marketingu produktów Spółki (art. 6 ust 1 lit. a RODO), 

d) windykacji należności za nieopłacone towary lub usługi realizowane na 

Państwa rzecz przez PHR Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 

ust 2 ustawy o rachunkowości), 

e)  obsługi i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 

ust 1 lit. b RODO).   

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od 

okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych 

obszarach przetwarzania danych osobowych. 



8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo 

dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania 

przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO). 

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PHR Sp. z o.o. jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@phr.pl. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy 

lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego 

obligują nas do retencji danych. 

11. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na 

podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby się z 

Państwem skontaktować, do realizacji celów biznesowych oraz w celach 

rekrutacyjnych. 

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź 

wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

14. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, z którymi podpisano umowę 

przetwarzania danych (realizującym dla PHR Sp. z o.o. zadania związane z realizacją 

celów, dla których PHR Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe). 

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo 

przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. 

16. PHR Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

17. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

 


