
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Niniejsza Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych osobowych:
• klientów i kontrahentów;
• osób działających w imieniu klientów i kontrahentów;
• potencjalnych klientów;
• odbiorców treści marketingowych i handlowych;

i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr  2016/679 z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), dalej jako: RODO.
 

Dane Administratora. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOUFFLET AGRO POLSKA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-285), ul. Szwajcarska 13, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000430739, NIP: 7822551391, REGON: 302164363, 
kapitał zakładowy 16 605 000,00 PLN
Telefon: +48 61 650 10 08 , e-mail: rodo@soufflet.com

Inspektor ochrony danych osobowych.

Administrator oświadcza, że nie wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa 
w art. 37-39 RODO.” 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Kategorie osób Cele przetwarzania Podstawa prawna

Klienci i kontrahenci

• zawarcie i realizacja umów;
• wystawienie faktur, rozliczenia  
 księgowe, odprowadzenie podatku;
• postępowanie w zakresie obrony lub   
 dochodzenia ewentualnych roszczeń;
• ułatwienie kontaktu poprzez podanie  
 dodatkowych danych;

• zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• przepisy podatkowe, w szczególności  
 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
 od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz.  
 931 ze zm.), ustawa z dnia 29 września  
 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.,  
 poz. 217 ze zm.), (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prawnie uzasadniony interes Administratora  
 (w przypadku postępowania w zakresie  
 obrony lub dochodzenia ewentualnych  
 roszczeń), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Osoby działające 
w imieniu klientów 
i kontrahentów

• umożliwienie zawarcia i realizacji  
 umowy;

• prawnie uzasadniony interes administratora  
 (zawarcie umowy i prawidłowe realizowanie  
 zobowiązań wynikających z umowy, kontakt  
 z przedstawicielami klientów i kontrahentów  
 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• ustalenia zgodności reprezentacji klienta lub  
 kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);



Prawa przysługujące na mocy RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie lub mailowo lub telefonicznie  
z Administratorem.

Prawo złożenia skargi.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 
Informacje dotyczące zasad składania skarg: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>).

Odbiorcy danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które zawarły odpowiednie umowy z Administratorem, 
zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa Administratora lub program do wysyłania 
poczty elektronicznej, operatorowi pocztowemu, podmiotowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne oraz 
podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej, co Administrator, tj. Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o.; Soufflet 
Facilities Poland. 
Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym, na podstawie 
umowy zawartej z Administratorem, usługi księgowe, rachunkowe, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, 
windykacyjne, kurierskie lub operatora pocztowego  lub podwykonawcom Administratora.

Źródło danych osobowych i zakres udostępnianych danych osobowych.

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą. Jednakże dane osób 
działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych 
umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowy numer telefonu, 
służbowy adres e-mail. 
Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista 
podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta lub kontrahenta lub  
w celu ustalenia zgodności reprezentacji klienta lub kontrahenta. Zakres pozyskanych danych osobowych jest 
zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Potencjalni klienci

• przedstawienie oferty towarów i usług  
 Administratora;
• nawiązanie współpracy;
• marketing bezpośredni;
• udzielenie odpowiedzi na zadane pytania;

• prawnie uzasadniony interes administratora  
 (nawiązywanie relacji biznesowych,  
 przedstawienie oferty Administratora na  
 żądanie potencjalnego klienta oraz  
 udzielania odpowiedzi na pytania  
 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• zgoda na przekazywanie informacji  
 handlowych i marketingowych drogą  
 elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Odbiorcy treści 
marketingowych
i handlowych

• marketing bezpośredni;

• zgoda na przekazywanie informacji  
 handlowych i marketingowych drogą  
 elektroniczną lub pocztą tradycyjną  
 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);



Czas przechowywania danych osobowych.

Dobrowolność podania danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe odbiorców treści marketingowych i handlowych  będą podlegały profilowaniu.

Informacja o transferze danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Kategorie osób Czas przechowywania danych osobowych

Klienci i kontrahenci

Przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających 
z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, a także do 
czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku dochodzenia 
roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

Osoby działające 
w imieniu klientów 
i kontrahentów

Przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających 
z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, a także do 
czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku dochodzenia 
roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

Potencjalni klienci

Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane 
jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, 
chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, 
wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Odbiorcy treści 
marketingowych 
i handlowych

Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych i handlowych, zgłoszenia 
sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.

Kategorie osób Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych osobowych

Klienci i kontrahenci

W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania.
Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać zgodnie 
z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.

Osoby działające 
w imieniu klientów 
i kontrahentów

W zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania.
W zakresie innych danych ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na współpracę 
Administratora z klientem lub kontrahentem.

Potencjalni klienci Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub przekazania 
oferty.

Odbiorcy treści 
marketingowych 
i handlowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.


