
ZIARN-POL Sp. z o.o. 
Górki 22B. 82-500 Kwidzyn 
Tel./fax. +48 55 261 28 55 

mail: sekretariat@ziarnpol.pl 
NIP: 744 15 06 749 

BDO 000125608 

www.ziarnpol.pl 

 

 
Agro: tel./fax +48 55 261 00 06; 55 261 28 55 
Paliwa: tel.fax +48 55 261 00 07; 55279 09 02 
Magazyny: tel.fax +48 55 261 28 55 

Elewator Górki: Górki 22B, 82-500 Kwidzyn tel./fax +48 55 261 28 55 
Elewator Dąbrówka: Dąbrówka 18, 14-240 Susz tel./fax +48 55 278 78 58 

KRS 0000092985, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 1.110.000 PLN 

Górki, dnia 24.05.2018r 

 

Szanowni Państwo. 

 

W związku z wejściem w życie 25.05.2018r Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

uaktualniliśmy naszą politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Prosimy  

o zapoznanie się z nią na naszej stronie internetowej www.ziarnpol.pl w zakładce „do pobrania” gdzie, 

aby zachować zasadę transparentności, Polityka będzie cały czas dostępna. 

Jako odpowiedzialna firma chcemy przestrzegać wymogów RODO. Możecie być Państwo pewni, że 

zabezpieczamy Państwa dane osobowe z należytą starannością oraz, że nigdy nie dostaną się one  

w niepowołane ręce. 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIARN-POL Sp. z o.o. z siedzibą  

w Górkach 22B, 82-500 Kwidzyn. Z Administratorem można kontaktować  się mailowo: 

iod@ziarnpol.pl, oraz telefonicznie pod nr tel. 55 261 28 55.  

Państwa Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania łączących nas umów oraz w celach 

marketingowych (jeśli wyraziliście Państwo na to odpowiednią zgodę). Państwa dane są przetwarzane 

na podstawie art.6 ust. 1 RODO. Dane te nie są przekazywane osobom nieupoważnionym, ani 

Państwom trzecim (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), a jedynie firmom, z którymi mamy 

podpisane umowy powierzenia danych osobowych i tylko w celu należytego wypełnienia postanowień 

łączących nas umów (dotyczy głównie firm transportowych). Dane są przechowywane do momentu 

zaprzestania współpracy, o ile nie mówią inaczej inne zapisy prawa.  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, oraz do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznacie, że 

przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. 

Informujemy również, że nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany oraz ich nie 

profilujemy. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem osób trzecich, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

       

 

 

                                                                                   


