INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA LICENCJOBIORCÓW I SUBLICENCJOBIOROCÓW
W związku z Rozporządzeniem 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 („ogólne rozporządzenie”), dalej „RODO”,
uprzejmie informujemy, że Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR przetwarza dane osobowe uzyskane
od Państwa w ramach zawarcia i wykonywania umowy licencyjnej lub sublicencyjnej. Wypełniając obowiązki
nałożone przez RODO uprzejmie informujemy o następujących zasadach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w
Strzelcach przy ul. Głównej 20, dalej „my”. Dane kontaktowe:
• adres: ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
• e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl,
• telefon: +48 24 356 6900.
2. Źródło pochodzenia danych osobowych
W przypadku, gdy jest Pani/Pan licencjobiorcą, Pani/Pana dane zostały najprawdopodobniej pozyskane
bezpośrednio od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy licencyjnej.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan sublicencjobiorcą, Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez licencjobiorcę
w związku z zawarciem i wykonaniem postanowień umowy łączącej nas z licencjobiorcą w celu przeprowadzenia
ewentualnej kontroli upraw nasiennych lub udzielenia upoważnienia do zgłoszenia upraw nasiennych do oceny
polowej.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
a. Umowa licencyjna
W przypadku zawarcia umowy licencyjnej podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas
niezbędny do prawidłowego wykonania umowy nas łączącej, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
b. Branżowe uprawnienia i obowiązki prawne
Jako podmiot udzielający licencji, działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jesteśmy
uprawnieni do otrzymania od licencjobiorców informacji dotyczącej wykonywania postanowień umowy
licencyjnej lub sublicencyjnej oraz przysługuje nam prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym uzyskanej
informacji. Dodatkowo, możemy udzielać upoważnień w celu zgłaszania upraw nasiennych do oceny polowej.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie
uzasadniony interes, jaki posiadamy w tym, aby realizować nasze uprawnienia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roślin (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 432) oraz Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. 2012 r., poz.
1512). W przypadku, gdy takie przetwarzanie wymaga wypełnienia obowiązków prawnych, np. przekazania
danych osobowych do innych podmiotów takich jak Agencja Nasiennictwa czy Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, informujemy, że takie przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na nas jako administratorze danych.
c. Podatki i księgowość
Wykonanie umowy licencyjnej wiąże się z wypełnieniem obowiązków prawnych, jakie spoczywają na nas w
związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
nas jako administratorze danych. W związku z powyższym informujemy, że niektóre dane osobowe mogą być
przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
d. Roszczenia
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, każdy z administratorów danych posiada tzw. prawnie uzasadniony interes
przejawiający się w obronie przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, w
szczególności związanych z zawartą umową licencyjną i realizacją jej postanowień. W takim wypadku będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Odbiorcy danych
Informujemy, że mamy prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe trzem grupom odbiorców:
• osobom przez nas upoważnionym, tzn. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do Pani/Pana danych, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa
informatyczna, obsługa prawna,
• innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa, np. organizacji hodowców - Agencji
Nasiennej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, lub gdy jest to niezbędne do wykonania
umowy licencyjnej, np. kurierom, urzędom pocztowym, bankom, firmom transportowym.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub
roszczeń cywilnoprawnych w stosunku do Pani/Pana lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym upłynął termin wykonania przez nas zobowiązania podatkowego.
6. Informacja o prawach
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• sprostowania tych danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych,
• przenoszenia swoich danych.
Informujemy jednak, że prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje w związku z przetwarzaniem danych
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, oraz o tym, że prawo do przenoszenia danych nie
przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane powyżej.
Ponadto wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu zawarcia i wykonania
umowy licencyjnej lub sublicencyjnej. W niektórych przypadkach, w celu realizacji uprawnień lub wykonania
obowiązków prawnych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, podanie Pani/Pana danych jest obowiązkowe i
stanowi wymóg ustawowy.

