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Ochrona danych osobowych 

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie 
informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie 
informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. 
imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu. Cel wykorzystania danych 
osobowych jest każdorazowo określony w serwisie internetowym. Najczęściej jest to 
subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości 
tekstowych SMS. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie 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 o ochronie danych, dalej również 
„RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Market Rolniczy Minge, ul. 
Poznańska nr 78, 62-066 Granowo. Skontaktować się z administratorem można 
pod adresem email: biuro@mrminge.com.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu oraz w celach 
statystycznych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 2 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących 
u Administratora. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu 
internetowego przysługują następujące uprawnienia: 

o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 
tych danych, 

o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), 
o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
o prawo do przenoszenia danych, 
o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
o prawo do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
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5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

6. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

7. Ze względów technicznych, na podstawie stosownych umów, dane osobowe 
mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną 
Administratora, tj. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych 
osobowych następującym organom: H88 spółka akcyjna ul. Franklina 
Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 7822622168 - w celu przechowywania 
danych osobowych na serwerze.. 

Pliki cookies 

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas 
odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres 
serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika 
serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek 
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu 
internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na 
wykorzystywanie plików cookies. 

Narzędzia i treść z innych firm 

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące 
do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, Google, YouTube, PayU. Korzystanie 
z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. 
Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu 
i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania. Najczęściej 
wykorzystywane usługi podmiotów zewnętrznych: 

• Plugin Facebook - Plugin łączy użytkownika z profilem typu Fanpage na 
serwerze Facebook'a. Facebook może wówczas uzyskać informacje o adresie 
IP użytkownika odwiedzającego serwis internetowy. 

• Google Analytics - Mechanizm analizy usług sieciowych Google Inc., 
umożliwia m.in. przygotowanie raportów dotyczących korzystania z serwisu 
internetowego. 

Szczegółowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty 
zewnętrzne, a także praw użytkownika w tym zakresie i sposobów ochrony 
prywatności, można znaleźć w polityce prywatności tych podmiotów. 

 


