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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
 
 
 

 
Drodzy Producenci, 
  
Chcąc produkować jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka Grójeckie” podajecie nam swoje 
dane osobowe za pomocą pisemnej Deklaracji. W trosce o ich ochronę chcemy Państwa poinformować o celach 
i sposobach przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Sady Grójeckie.  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie z siedzibą przy ul. 
Niemojewskiej 19, 05-660. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 698 762 020 lub za 
pośrednictwem e-mail: stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl.  

Podstawa prawna przetwarzania danych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1. W ramach działań podejmowanych w celu wykonania umowy tj: 

 nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym produkować jabłka z 
Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka Grójeckie”; 

 przystąpienia do Stowarzyszenia Jabłka Grójeckie;  
 kontroli działań marketingowych; 
 uzyskiwania dotacji; 
 uzyskiwania Certyfikatu Chronionego Oznaczenia Geograficznego; 

2. wypełnienia obowiązku prawnego tj. podatkowego i rachunkowego, 
3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub 

zabezpieczenia roszczeń oraz podejmowanych działań marketingowych.  

Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. 
podmiotom przetwarzającym, są nimi podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe oraz usługi 
informatyczne w tym w zakresie zdalnej obsługi programów księgowych, a także podmioty świadczące usługi 
pocztowe, u=podmiotom certyfikującym i innym, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko 
wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa danych.  

Okres przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa oraz przez czas pozostawania Członkiem Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Dłużej możemy przechowywać 
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Pastwa dane osobowe jedynie w tych przypadkach, w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń 
związanych z działalnością producencką.  

Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przystąpienia do 
Stowarzyszenia Sady Grójeckie oraz aby produkować jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka 
Grójeckie”.  

Przysługujące prawa 

Mają Państwo prawo do:  

• dostępu do treści swoich danych osobowych,  
• żądania sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są 

niedokładne lub niekompletne,  
• usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,  

a Stowarzyszenie nie ma podstaw do ich przetwarzania, 
• ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana 

danych osobowych. 

   Prawo wniesienia sprzeciwu  

Informujemy, że mają państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.  

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będziemy podejmować 
automatycznych decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu. 
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