
POLITYKA PRYWATNOŚCI   

HODOWLI ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

dotyczy formularza kontaktowego Google 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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 o ochronie 

danych), dalej „RODO”, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR uprzejmie informuje o następujących 

zasadach przetwarzania danych osobowych. 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i wykorzystywanych w związku z prowadzeniem 

działań reklamowych, w tym danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego 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. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest prowadzenie przez nas działań marketingowych, 

w tym promocja oraz utrzymywanie kontaktu ze społecznością internetową w tym udzielanie odpowiedzi na 

zadane przez Panią/Pana pytanie oraz dalsze działania zgodne z Pani/Pana życzeniem. W ramach naszych działań 

marketingowych będziemy informować Panią/Pana m.in. o działalności naszej firmy, naszych ofertach, 

produktach, usługach oraz prowadzonych przez nas akcjach promocyjnych czy wydarzeniach. Podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.  

 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe pozyskujemy od Google zgodnie z wolą danego użytkownika. 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe trzem grupom odbiorców: 

• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

Pana/Pani danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe, 

• podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. 

obsługa informatyczna, działania marketingowe, obsługa prawna, 

• innym odbiorcom danych, o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań 

zgodnie z Pani/Pana życzeniem. 

 

Ponieważ do prowadzenia reklamy wykorzystujemy Google, informujemy, że Google może wykorzystać to 

zgłoszenie zgodnie z ich polityką prywatności. 

 

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony tylko i wyłącznie od Pani/Pana woli.                           

W dowolnym momencie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich 

danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane 

kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie usunięcie Pani/Pana danych 

osobowych.  

 

 

 



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 osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

Jednocześnie informujemy, że jako moderator niniejszego Profilu posiadamy prawo do usunięcia niektórych 

zamieszczanych przez użytkowników informacji, w tym  w szczególności takich, które mogą być niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, lub, które mogą naruszać prawa osób trzecich.  

 

 Cookies: 

  

Co to są ciasteczka (pliki cookies)? 

Ciasteczka są plikami alfanumerycznym (tekstowym) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach 

końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin 

ponownych/kolejnych). 

  

W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie? 

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej  

www.hr-strzelce.pl. Wykorzystywane są one w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin 

naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. 

  

Czy mogę wyłączyć zbieranie cookies? 

Tak. Mogą to Państwo zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową, 

z tym zastrzeżeniem że nie będziemy w stanie Państwu zapewnić poprawnego działania naszej strony. 

  

Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez 

naszą stronę internetową. 

  

 

 


