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1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Świeże i Zielone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą 
w Kórniku (62-035), przy ul. Śremskiej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294373 
(NIP: 777-26-54-024, REGON: 634365512), (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”). 
 

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Ze spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  Ze spółką mogą się Państwo kontaktować poprzez
adres e-mail: rodo@surowki.pl lub pisemnie: Świeże i Zielone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą w
Kórniku (62-035), przy ul. Śremskiej 20.

3. Informacja dla klientów 
   (będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą)

3.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO)

Okres przechowywania

Nawiązanie relacji 
handlowych

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - polegających na dążeniu do sprzedaży
usług.

do czasu zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu / 
żądania usunięcia

Nawiązanie stosunku 
prawnego oraz realizacja 

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub 
podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit.

do momentu rozwiązania 
umowy
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umowy między Spółką a 
klientem

b) RODO).

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo – podatkowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku 
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 
Ustawy o rachunkowości. 

5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku 
obrotowym

Prowadzenie 
konwencjonalnych działań 
marketingowych usług 
własnych  

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - dbanie o interesy i dobry wizerunek 
Spółki, promowanie własnej działalności. 

do czasu zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu / 
żądania usunięcia

Prowadzenie 
konwencjonalnych działań 
marketingowych usług 
partnerów

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - Promowanie i sprzedaż usług 
partnerów. 

do czasu zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu / 
żądania usunięcia

Prowadzenie działań 
marketingowych usług 
własnych z wykorzystaniem 
środków komunikacji 
elektronicznej

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo 
telekomunikacyjne). 

do czasu wycofania zgody lub 
zgłoszenia sprzeciwu

Rozpatrywanie reklamacji, 
skarg, wniosków

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - dbanie o interesy i dobry wizerunek 
Spółki.

do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń

Ściąganie należności Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - dbanie o interesy Spółki, utrzymanie 
płynności finansowej. 

do momentu pełnego 
rozliczenia

Ochrona ubezpieczeniowa i 
zgłaszanie szkód

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) -  dbanie o interesy spółki w przypadku
zaistnienia szkody, prawo do ubezpieczenia i likwidacji 
szkody.

3 lata od dnia wystąpienia 
zdarzenia  

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) - Ustalenie, dochodzenie lub obrona 
przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań 
podjętych przed wszczęciem postępowań, w 
postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed 
innymi organami państwowymi. 

do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń

 
 
3.2 Źródło i kategorie danych
Przetwarzamy wyłącznie zwykłe kategorie danych (identyfikacyjne, kontaktowe, rejestrowe i handlowe), które pochodzą z
źródeł ogólnodostępnych. 
 
3.3 Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne
podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług
IT,  hostingu poczty,  systemów informatycznych,  podmiotom świadczącym usługi  ubezpieczeniowe,  usługi  pocztowe lub
kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki).
 
3.4 Czas przechowywania danych
Administrator jest  obowiązany do przechowywania  dokumentów zawierających dane osobowe Klienta przez  cały  okres
trwania  umowy  oraz  w  obowiązkowym  okresie  przechowywania  dokumentacji  związanej  z  wyżej  określonymi  celami,
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ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na
podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Spółki - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach
sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Spółki - prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, dane Klienta
mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  
3.5 Państwa prawa
W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych
osobowych,  żądania  ich  sprostowania  (w  przypadku  jeśli  są  nieprawidłowe),  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie
umowy).  W zakresie  w  jakim  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa się  na podstawie  zgody,  Klient  ma prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania.  W  razie  uznania,  iż
przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 
Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  którego  celem  jest  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i
zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie. 
 
3.6 Obowiązek podania danych
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  niezbędne  do  nawiązania,  ukształtowania  treści,  zmiany  lub
rozwiązania  stosunku  prawnego  między  Spółką  a  Klientem,  realizacji  umowy  między  Spółką  a  Klientem,  rozliczenia
prowadzonej  przez  Spółkę  działalności.  Niepodanie  danych  osobowych  będzie  wiązać  się  z  niemożliwością  nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką
a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. 
 

4. Informacja dla reprezentantów kontrahentów

4.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z
rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679  (RODO)

Okres przechowywania

Nawiązanie relacji handlowych 
z podmiotem, którego 
reprezentuje dana osoba

Przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - 
polegających na dążeniu do sprzedaży usług.

do czasu zgłoszenia skutecznego 
sprzeciwu / żądania usunięcia

Nawiązanie stosunku 
prawnego oraz realizacja 
umowy z podmiotem, którego 
reprezentuje dana osoba

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania 
umowy lub podjęcia działań przed zawarciem 
umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

do momentu rozwiązania umowy

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo – podatkowej jeżeli 
umowa dotyczy działalności 
gospodarczej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w 
zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 

5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym

Rozpatrywanie reklamacji, 
skarg, wniosków

Przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - dbanie 
o interesy i dobry wizerunek Spółki.

do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń
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Ściąganie należności Przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - dbanie 
o interesy Spółki, utrzymanie płynności 
finansowej. 

do momentu pełnego rozliczenia

Ochrona ubezpieczeniowa i 
zgłaszanie szkód

Przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -  dbanie
o interesy spółki w przypadku zaistnienia szkody, 
prawo do ubezpieczenia i likwidacji szkody.

3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia  

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - 
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań 
podjętych przed wszczęciem postępowań, w 
postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub 
przed innymi organami państwowymi. 

do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń

 
 
4.2 Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne
podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług
IT,  hostingu poczty,  systemów informatycznych,  podmiotom świadczącym usługi  ubezpieczeniowe,  usługi  pocztowe lub
kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki).
 
4.3 Czas przechowywania danych
Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe na których widnieją dane
reprezentanta kontrahenta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji
związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim dane reprezentanta
kontrahenta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki - ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych,  lub przed innymi organami państwowymi
dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 
4.4 Przekazywanie danych do Państw trzecich 
W przypadku realizacji  zlecenia usługi transportu międzynarodowego po za obszarem Unii Europejskiej,  oraz jeśli  jest to
niezbędne do realizacji warunków zawieranej umowy Pani/Pana dane (w niezbędnym dla realizacji umowy zakresie) będą
przekazywane do Państw trzecich w których RODO nie obowiązuje. W takim przypadku stosowane są inne zabezpieczenia
prawne i odpowiednie gwarancje ochrony Pani/Pana danych osobowych. 
 
4.5 Państwa prawa
W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych
osobowych,  żądania  ich  sprostowania  (w  przypadku  jeśli  są  nieprawidłowe),  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie
umowy).  W zakresie  w  jakim  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa się  na podstawie  zgody,  Klient  ma prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania.  W  razie  uznania,  iż
przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 
Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  którego  celem  jest  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i
zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie. 
 
4.6 Obowiązek podania danych
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Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  niezbędne  do  nawiązania,  ukształtowania  treści,  zmiany  lub
rozwiązania  stosunku  prawnego  między  Spółką  a  kontrahentem,  realizacji  umowy  między  Spółką  a  kontrahentem,
rozliczenia  prowadzonej  przez  Spółkę  działalności.  Niepodanie  danych  osobowych  będzie  wiązać  się  z  niemożliwością
nawiązania,  ukształtowania treści,  zmiany lub rozwiązania  stosunku prawnego między Spółką a kontrahentem, realizacji
umowy między Spółką a kontrahentem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. 

5. Informacja dla usługodawców i dostawców

5.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO)

Okres
przechowywania

Nawiązanie stosunku prawnego
oraz realizacja umowy 

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia 
działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

do momentu 
rozwiązania 
umowy

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo – podatkowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego 
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 

5 lat, licząc od 
początku roku 
następującego 
po roku 
obrotowym

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - 
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w
ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w 
postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi 
organami państwowymi. 

do momentu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń

 
 
5.2 Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne
podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług
IT,  hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe lub kurierskie,  transportowe,
spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego. 
 
5.3 Czas przechowywania danych
Administrator jest  obowiązany do przechowywania  dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania
umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji  związanej  z wyżej  określonymi celami,  ustalonym
zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.  W  zakresie,  w  jakim  Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  dla  realizacji  prawnie
uzasadnionych  interesów  spółki,  Pani/Pana  dane  mogą  być  przez  Spółkę  przechowywane  do  momentu  przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
 
5.2 Państwa prawa
W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych
osobowych,  żądania  ich  sprostowania  (w  przypadku  jeśli  są  nieprawidłowe),  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy). W razie uznania, iż przetwarzanie przez
Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 
Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  którego  celem  jest  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
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5.3 Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia
prowadzonej  działalności.  Niepodanie  danych  osobowych  będzie  wiązać  się  z  niemożliwością  zawarcia  umowy  lub
wykonania umowy. 

6. Informacja dla kandydatów do pracy

6. 1  Zgoda na przetwarzanie danych
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan
zgodę na przetwarzanie  podanych przez  siebie danych osobowych w celu  przeprowadzenia  procesu rekrutacyjnego na
stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. 
 
Jeśli  Pani/Pan  chce,  aby  Pani/Pana  dane  osobowe  były  wykorzystane  przez  Spółkę  także  na  potrzeby  PRZYSZŁYCH
PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Świeże
i Zielone.”
 
 
6.2  Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
 
6.2.1 Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych 
 

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania z
rozporządzenia nr  Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  (RODO)

Okres przechowywania

Przeprowadzenie procesu 
rekrutacyjnego na 
stanowisko, o które 
Pani/Pan się ubiega

Zakres danych przewidziany w  Art. 
22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 
ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych 
pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 
ze zm.);

Przetwarzanie niezbędne jest do 
wykonania umowy lub podjęcia 
działań przed zawarciem umowy  
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

do czasu zgłoszenia 
sprzeciwu / żądania 
usunięcia / zakończenia 
procesu rekrutacji

 Inne podane przez Panią/ Pana 
dane, w tym dane do kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie Pani/Pana zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

do czasu wycofania 
zgody / zakończenia 
procesu rekrutacji

Prowadzenie przyszłych 
rekrutacji, o ile Pan/Pani 
udzielił/a zgody na 
przetwarzanie danych 
osobowych w tym celu 

Wszystkie podane przez Panią/ 
Pana dane, w tym dane do 
kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie Pani/Pana zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

do czasu wycofania 
zgody

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami

Imię i nazwisko, notatki rekrutera, 
historia relacji: daty zaplanowanych
spotkań i odbytych rozmów.

Przetwarzanie niezbędne jest do 
celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

do momentu 
przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, 
nie dłużej niż 3 lata.
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RODO) - Ustalenie, dochodzenie 
lub obrona przed zgłoszonymi 
roszczeniami w ramach działań 
podjętych przed wszczęciem 
postępowań, w postępowaniach 
sądowych, egzekucyjnych, lub 
przed innymi organami 
państwowymi. 

 
 
 
Spółka  będzie  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  w  zakresie  wskazanym  w  przepisach  prawa  pracy  w  celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast
dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacji.  W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do
momentu wycofania zgody lub usunięte po upływie dwóch lat od ich podania. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 3 lata, chyba że w tym czasie Spółka
otrzyma informacje o roszczeniach. 
 
6.2.2 Pani/Pana prawa 
Mają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,  przenoszenia  danych  osobowych  (na których  przetwarzanie
wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do
realizacji  procesu  rekrutacyjnego  i  zostało  określone  przepisami  prawa.  Niepodanie  tych  danych  będzie  wiązać  się  z
niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.
 
Może  Pani/Pan  z  łatwością  cofnąć  zgodę  w  dowolnym  momencie.  Aby  to  zrobić  proszę  przesłać  e-mail  na  adres
rodo@surowki.pl

7. Informacje dla osób korespondujących 

7.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Okres
przechowywania

Prowadzenie 
korespondencji 
elektronicznej

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polegających na 
prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz 
rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy.

6 lat od nadania 
lub odebrania 
korespondencji

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed 
roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - Ustalenie, dochodzenie lub 
obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed 
wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub 
przed innymi organami państwowymi.

do momentu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń
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7.2 Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne
podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług
IT,  hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe lub kurierskie,  transportowe,
spedytorskie, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki). Dane przekazywane są także spółek
powiązanych osobowo i kapitałowo.
 
7.3 Czas przechowywania danych
Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia (ok 6 lat).
 
7.4 Państwa prawa
W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych
osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W
razie  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Spółkę  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO  przysługuje  Państwu  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  którego  celem  jest  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i
zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.
 
7.5 Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenie korespondencji.  Niepodanie danych
osobowych będzie wiązać się z niemożliwością prowadzenia korespondencji.

8. Informacja dla osób korzystających ze strony internetowej

8.1 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Okres
przechowywania

Zapewnienie 
prawidłowego 
funkcjonowania strony

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polegających na sprawnym 
funkcjonowaniu strony

2 lata od 
ostatnich 
odwiedzin strony

Prowadzenie statystyk Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polegających na badaniu 
zainteresowania anonimowych użytkowników i tworzenie statystyk

2 lata od 
ostatnich 
odwiedzin strony

Ewentualne ustalenie, 
dochodzenie roszczeń 
lub obrona przed 
roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - Ustalenie, dochodzenie lub 
obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed 
wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub 
przed innymi organami państwowymi.

do momentu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń

 
8.2 Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne
podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług
IT,  hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe lub kurierskie,  transportowe,
spedytorskie, doradztwa prawnego i gospodarczego (którzy świadczą usługi dla Spółki).
 
8.3 Czas przechowywania danych
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Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia (ok 6 lat).
 

8.4 Państwa prawa
W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych
osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W
razie  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Spółkę  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO  przysługuje  Państwu  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  którego  celem  jest  prawnie  uzasadniony  interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki,
czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Informacje o Cookies

Serwis  Internetowy  używa  niewielkich  plików,  zwanych  cookies.  Zapisywane  są  na  urządzeniu  końcowym  osoby
odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala poprzez ustawienia. Plik cookie zwykle
zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą
ten plik. 

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z
pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe:  są przechowywane w pamięci  urządzenia końcowego Użytkownika i  pozostają tam do momentu ich
skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Seriws wykorzystuje cookies własne w celu:
a)  analiz  i  badań  oraz  audytu  oglądalności,  a  w  szczególności  do  tworzenia  anonimowych  statystyk,  które  pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie
jest  możliwe  przedostanie  się  do  komputerów  Użytkowników  wirusów  lub  innego  niechcianego  oprogramowania  lub
oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. 

Serwis może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis
Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest
przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany
jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Spółkę przy diagnozowaniu
problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin),  jako  informacja  przydatna przy  administrowaniu i  udoskonalaniu  Serwisu Internetowego,  a  także  w celach
bezpieczeństwa  oraz  ewentualnej  identyfikacji  obciążających  serwer,  niepożądanych  automatycznych  programów  do
przeglądania treści Serwisu Internetowego.
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