Polityka prywatności
Niniejszy dokument polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii przez Gospodarstwo Rolno
Ogrodnicze Zdzisław Brudło z siedzibą w Jaromierzu 38, 64-225 Kopanica, NIP 9231277657,
REGON 970050461.
Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem danych jest Zdzisław Brudło prowadzący Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze
Zdzisław Brudło z siedzibą w Jaromierzu 38, 64-225 Kopanica, NIP 9231277657, REGON
970050461.
Przekazywanie danych administratorowi
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy, a
także innych dokumentów udostępnianych przez Administratora.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu
realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania
Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie
danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora akcji, do której
przeznaczony jest dany zestaw danych.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych
następującym podmiotom:
LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56; 61-512 Poznań NIP: 7831711517; REGON: 302693647
– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
"FM Biuro" Małgorzata Fricze ul. Winnice 12, 64-212 Kopanica NIP: 9231293395; REGON:
411184810 – w celu wykonywania usług rachunkowych oraz księgowych,
Pieszczek.IT RAFAŁ PIOTR PIESZCZEK ul. Lubczykowa 11, 62-069 Palędzie NIP: 9231618070;
REGON: 302605910 – w celu wykonywania usług informatycznych,
Bank Spółdzielczy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 25, 64-212 Siedlec NIP: 9230025994; KRS:
0000131603; REGON: 000506372 – w celu wykonywania usług płatniczych,
Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław NIP 657-008-22-74;
KRS: 0000039887; REGON: 290513140 – w celu wykonywania usług płatniczych,
InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, NIP 898-19-45-134; KRS: 0000306888;
REGON: 932283479 – w celu wykonywania usług rachunkowych oraz księgowych,
JACEK NOWAK POLPRESS.PL ul. Bobrzyńskiego 19/28, 30-348 Kraków NIP: 679-202-35-62,
REGON: 351280312 – w celu wykonywania usług rachunkowych oraz księgowych,
Facebook Poland sp. z o.o. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa NIP: 5252530705;
KRS:0000419688; REGON:146108856 – w celu wykonywania usług marketingowych,
Google Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa NIP: 525344078, KRS:
0000240611; REGON: 140182840
Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach strony internetowej http://www.brudlo.com.pl/:
a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony;
b) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych.
Dane zbierane przez Administratora
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie przekazane informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”;
Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane osobowe przekazane Administratorowi nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Do danych przekazanych
Administratorowi przysługuje wgląd osobie, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych
w dowolnym momencie.
Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej http://www.brudlo.com.pl/, mogą być zbierane
automatycznie dane dotyczące Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego, ustawienia języka itp.
Dane zbierane w związku z zamówieniem oraz zakupem produktów
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i
nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer
NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art.
6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto,
po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj
również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres
5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych
zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również
domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
W jaki sposób wykorzystujemy dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali uzyskanych danych podmiotom trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do

personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o
każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem, a Administratorem będą wykorzystane
wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą
zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W jaki sposób możesz poinformować o zmianie danych?
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@brudlo.com.pl lub
telefonicznie Tel./fax. (068) 384-06-45 Tel. komórkowy: +48 604 222 116. We wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych możesz też napisać na adres korespondencyjny Zdzisław Brudło
prowadzący Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Zdzisław Brudło z siedzibą w Jaromierzu 38, 64225 Kopanica, NIP 9231277657, REGON 970050461.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Strona internetowa http://www.brudlo.com.pl/ może wykorzystywać ciasteczka, które służą
identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony i aktualnie używanej wersji językowej.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich przez umieszczenie na
serwerze o limitowanym dostępie, tylko dla osób upoważnionych, zgodnie z obowiązującą w
firmie polityką ochrony danych osobowych.
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie.

