Upoważnienie osoby do kontaktu w ramach Programu Agriclub
Informuję, że upoważniam następującą osobę do wykonywania wszystkich czynności przewidzianych w
Regulaminie Agriclub:
Imię os. upoważnionej
Nazwisko os. upoważnionej
Numer telefonu kontaktowego:
Adres e-mail:
Numer konta Agriclub (nr karty), którego dot.
upoważnienie lub nazwa właściciela konta jeśli
numer jeszcze nie został nadany.

Data nadania upoważnienia:
Data i czytelny podpis członka Agriclub/właściciela konta
……………………………………………
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
Administratorem danych osobowych jest Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, email: Syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-524-84-45.
Z inspektorem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub poprzez
kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem infolinii: 223260601.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie jednak nie dłużej niż do czasu uznania wniesionego
sprzeciwu za uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją.
Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od: Członka Agriclub nadającego upoważnienie
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: identyfikacyjne i kontaktowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest organizacja Programu Agriclub, w tym ułatwienie komunikacji związanej z Programem Agriclub jego członkom
oraz realizacja postanowień Regulaminu Programu.
Odbiorcami danych osobowych będą: Karlsbad sp. z o.o. (Administrator Programu Agriclub wykonujący w imieniu i na rzecz
Organizatora bieżącą obsługę Programu w zakresie określonym w Regulaminie) oraz przedsiębiorcy zajmujący się obsługą nagród i
realizacją ich wysyłki (firma kurierska lub przedsiębiorca świadczący usługę pocztową, w zakresie danych niezbędnych do realizacji
wysyłki, przedsiębiorca obsługujący E-Sklep Agriclub, jak również przedsiębiorca świadczący usługę hostingu serwisu internetowego
programu Agriclub) oraz inne agencje i podmioty współpracujące z Syngenta Polska Sp. z o.o.
Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli w związku z tym niezbędne będzie przekazanie Pani/Pana danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy, to nastąpi ono na jednej z podstaw wskazanych w RODO. W takich przypadkach dane przekazywane będą do
państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria), a w
przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu
stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej
chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Przysługują Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów, wówczas może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej

……………………………………………………

