Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonanie zlecenia badań: składu chemicznego mleka surowego od krów, testów cielności PAG oraz
składu chemicznego próbek pasz przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z
siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 22, 00‐515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112165, NIP 527‐24‐06‐693
[dalej PFHBiPM], wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.
I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki
sposób przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe jest PFHBiPM.
Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy daneosobowe@pfhb.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora podany powyżej z dopiskiem [Ochrona danych].
II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:
1) wykonania postanowień zawartych w zleceniu badań składu chemicznego mleka surowego
od krów, testów cielności PAG oraz składu chemicznego próbek pasz – podstawą prawną
przetwarzania w tym wypadku jest realizacja zlecenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b
RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów
prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych ‐ podstawą prawną przetwarzania w
tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z
prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej
oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami‐
podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest realizacja prawnie uzasadnionych
interesów w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie następującym odbiorcom bądź kategorią
odbiorców:
1) podmiotom świadczącym dla administratora usługi w zakresie wsparcia informatycznego
oraz obsługi programów służących do realizacji zlecenia;
2) podmiotom powiązanym z PFHBiPM tj. Polska Federacja Sp. z o.o. – w zakresie usług
realizowanych dla PFHBiPM;
3) osobom upoważnionym przez PFHBiPM do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji zawartego z PFHBiPM zlecenia oraz
po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne, a także przez okres przedawnienia się
ewentualnych roszczeń.
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
PFHBiPM zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w
przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
c) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ‐ w przypadku uznania, iż przetwarzanie
przez PFHBiPM Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe, ze względu na działania wynikające z
realizacji zlecenia. Ich nie podanie uniemożliwi realizację zlecenia.

