Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Hożej 66/68 (dalej: „my”) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000109799, NIP: 5261053268. Nasze pozostałe dane kontaktowe
to: tel. +48 22 372 03 48, e-mail: biuro@federacjarolna.pl.

Kategorie danych osobowych
W celu członkostwa w związku przetwarzamy Państwa dane kontaktowe: imię i nazwisko, funkcję lub
stanowisko w reprezentowanym podmiocie, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz
dane dotyczące reprezentowanego podmiotu.

Źródło danych
Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy członkostwa. Dane
dotyczące reprezentowanego przez Państwa podmiotu możemy również pozyskać ze źródeł powszechnie
dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
 prowadzić ewidencję członków wraz z informacją o osobie reprezentującej podmiot w naszej
działalności,
 umożliwić uczestnictwo w naszych organach statutowych,
 dokonać rozliczeń finansowych wynikających z umowy członkostwa, w tym wypełnić ciążące na nas
obowiązki podatkowe i rachunkowe,
 badać Państwa satysfakcję i opinię,
 móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić
się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
 rozwijać i monitorować naszą działalność, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz
i statystyk,
 prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów
trzecich, polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach, wysyłaniu ofert i treści w zakresie
dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
 przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy członkostwa,
 przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych,



istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych
usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności usług naszych partnerów,
badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania
wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku
prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom
odbiorców:
 naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
(przetwarzający/procesor) np. firmom świadczącym usługi księgowe, szkoleniowe, doradcze,
kurierskie i pocztowe, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
 innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, bankom,
 sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy członkostwa zawartej
z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami
wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres, w jakim cele
wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do
chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez
okres 5 lat od wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności
tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
 żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby
marketingu, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach
informowania o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłania ofert i treści w zakresie dotyczącym
działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług,
 wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej
sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej
stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa
zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają
Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na
zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres
kontaktowy: biuro@federacjarolna.pl albo pisemnie na nasz adres: ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy członkostwa (z wyjątkiem
adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy członkostwa. W przypadku
braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu)
nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu
nie będzie możliwy kontakt z Państwem polegający na utrzymywaniu przez nas stałych kontaktów oraz
przedstawianiu naszych ofert.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod
następującym numerem telefonu: +48 22 372 03 48, adresem e-mail: biuro@federacjarolna.pl
Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis

