
Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18,                   
33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000144096, NIP 7340010573, 
REGON 000781138 

 

 

Szanowni Państwo, 

    25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania 
danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane 
dotyczą. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania 
Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych kontaktów, w wyniku których Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej 
z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz Pana/Pani danych osobowych oraz w związku ze 
zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych tj.  Rozporządzenie 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 (tzw. RODO) 
Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, 
że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej z siedzibą w Nowym 
Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz (dalej jako „SOZS”). 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez SOZS procesu sprzedaży - zawarcia i realizacji 
umowy, zamówień oraz wydań towaru, wymaganych przepisami prawa rozrachunków w tym wystawienia 
dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, 
prowadzenia ewentualnych roszczeń  jak również bieżącego kontaktu z Państwem jako naszym klientem oraz 
archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. 

3) Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa pomiędzy Państwem a SOZS lub prawnie 
uzasadniony interes SOZS, polegający na utrzymaniu z Państwem relacji handlowo-doradczych. 

4) Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności 
SOZS  odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 

a. Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy 
Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000144096, NIP 7340010573, 
REGON 000781138 

b. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających SOZS w dochodzeniu ewentualnych roszczeń 
(w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne) 

c. dostawcy usług zaopatrujących SOZS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających 
procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), 
firmy audytujące, merchandisingowe, hurtownie czy podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie. 

5) Państwa  dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia ochronie 
danych osobowych. 
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6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do 
momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. 
Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich 
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy 
o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.  Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.  

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym 
są zbierane. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

10) W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności przez 
Spółdzielnię Ogrodniczą Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu.  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie 
Państwa danych, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: daneosobowe@sozs.pl lub pocztą 
listem poleconym na adres: Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz. 
Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.  Jednocześnie informujemy, że wyrażenie 
zgody jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

11) W przypadku wyrażenia chęci na przesyłanie przez firmę Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej drogą 
elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail informacji dotyczących spraw finansowych wynikających 
ze współpracy SOZS, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych SOZS samodzielnie lub z we 
współpracy z innymi podmiotami; udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski a także wszelkie pytania dotyczące 
ochrony danych, wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Państwu praw  prosimy kierować na                   

e-mail: daneosobowe@sozs.pl. 

 

 

 
Z wyrazami szacunku 
 
Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej 
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