
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA 

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W PABIANICACH 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że: 

1 Administratorem danych osobowych Klientów jest  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Pabianicach z siedzibą przy ul. Torowej 25, 95-200 Pabianice, nr KRS
0000071044. 

2 We  wszelkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  się
skontaktować z Administratorem pod  nr telefonu (042)215-38-51 lub pod adresem e-
mail: rodo@gspabianice.pl. 

3 Przetwarzamy dane osobowe Klientów w celu związanym z marketingiem produktów i
usług oferowanych przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach, a w
szczególności w celu: 

3.a przekazywania informacji o promocjach i konkursach,  
3.b przedstawienia aktualnej oferty sprzedażowej, 
3.c przekazywania informacji o świadczonych usługach doradczych dla rolników, 
3.d dostosowania oferty do potrzeb klienta. 

4 Podstawą prawną powyższego przetwarzania  jest  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO -  prawnie
uzasadniony interes Administratora. 

5 Podstawą  prawną  do  przesyłania  informacji  drogą  elektroniczną  oraz  przy  użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jest
zgoda Klienta. Zgoda ta w każdej chwili może być wycofana poprzez przesłanie informacji
o jej wycofaniu na adres e-mail: rodo@gspabianice.pl.

6 Przetwarzanie  trwa przez okres realizacji  działań marketingowych do czasu wycofania
zgody  na  przesyłanie  informacji  drogą  elektroniczną  oraz  przy  użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub
do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, o którym mowa poniżej w pkt. 9.  

7 Podanie danych jest  dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji  wskazanych powyżej
celów marketingowych.  

8 Klient ma prawo między innymi do: 

a dostępu do treści swoich danych, 
b sprostowania treści swoich danych,
c ograniczenia przetwarzania swoich 

danych, 

d usunięcia danych, 
e prawo do przenoszenia swoich danych, 

realizowane  na  podstawie  przepisów  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
(RODO). 

9 Klient  ma  prawo  do  Sprzeciwu  Marketingowego,  tj. prawo  do  sprzeciwu  wobec
przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie
z  tego  prawa  oznacza,  że  Administrator  zaprzestanie  przetwarzać  dane  w  tym  celu.
Sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  należy  zgłosić  elektronicznie  na  adres:
rodo@gspabianice.pl.

10 W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  nie  dochodzi  do  zautomatyzowanego
podejmowania  decyzji.  Oznacza  to,  że  żadne  decyzje  nie  będą  zapadać  wyłącznie
automatycznie  Dane  nie  są  przekazywane  do  państw  trzecich  lub  organizacji
międzynarodowej. 

11 Administrator może dokonywać  profilowania, dla określenia zainteresowania i potrzeb
Klienta  w  zakresie  rodzaju  oferowanych  produktów  i  usług.  Na  podstawie  profilu
Administrator będzie dopasowywać informacje do preferencji Klienta w zakresie tematyki
wysyłanych treści i materiałów promocyjnych oraz rodzaju produktów dla udoskonalenia
swoich  usług.  Profilowanie  obejmie  dane  w zakresie  imienia  i  nazwiska  oraz  rodzaju
zakupionego produktu, jak również w przypadku rolników - informacje dotyczące areału



uprawianej ziemi i rodzajów upraw. Profilowanie nie będzie wywoływać skutków prawnych
dla Klienta. 

12 Jeśli  Klient  uzna,  że przetwarzanie  danych  osobowych narusza  obowiązujące  przepisy
prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 W-wa) z tym, że
prawo wniesienia skargi  dotyczy wyłącznie zgodności  z prawem przetwarzania danych
osobowych.

13 Administrator zapewnia poufność przetwarzanych danych, w związku z tym dane mogą
być  udostępnione  jedynie  podmiotom uprawnionym do  tego  na  podstawie  przepisów
prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, np. usługi
IT w tym: obsługa strony internetowej, poczty e-mail,  usługi doradcze świadczone na
rzecz Klientów na zlecenie Administratora.  


