
Załącznik nr 2  
klauzula informacyjna RODO 
 
1. Przetwarzanie Danych osobowych będzie odbywało się w oparciu o przepisy rozporządzenia 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 jako: „RODO”).  
2. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy lub osób go reprezentujących, jego pracowników lub współpracowników w 
związku z przystąpieniem  
do Programu ,,WspieraMY” (dalej zwany jako: ,,Program”), jest Organizator Programu to jest: Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k., wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
sprawiedliwości, posiadająca: adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łódzka 145a, 62-800 Kalisz, NIP: 6182144296, REGON: 302460943, 
KRS 0000467337, adres poczty elektronicznej: crispy@crispynatural.pl ( zwana dalej jako: „Administrator” ). 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować, w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@crispynatural.pl  lub telefonicznie pod numerem: 
+48 62 765 49 11  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
3. Dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez wnioskodawcę, jego pracowników lub współpracowników, lub pozyskane 
z rejestrów publicznych ( np. KRS lub CEIDG ) w związku z przystąpieniem do Programu. 
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 
a. w odniesieniu do osób reprezentujących: imię, nazwisko, PESEL, wizerunek i głos, funkcja w organie reprezentującym, adres poczty 
elektronicznej oraz numer telefonu; 
b. w przypadku pozostałych osób: imię, nazwisko, wizerunek i głos, stanowisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a.w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją, podsumowaniem, rozliczeniem i komunikacją z wnioskodawcą w ramach 
Programu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora; 
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapobiegania 
oszustwom-  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego  
na Administratorze; 
c. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na prawnie uzasadnione 
interesy Administratora. 
6. Dane osobowe ( jeśli zgłoszony przez niego projekt zostanie wybrany przez Organizatorów Programu ) w zakresie: imię, nazwisko oraz 
wizerunek i głos, zostaną umieszczone w mediach społecznościowych, to jest: facebook, instagram, linkedin, twitter oraz na stronie 
internetowej Administratora i będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę tych mediów. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to niezbędne z punktu widzenia realizacji celów wskazanych powyżej. 
8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
a. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora, 
b. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora, 
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, 
d. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, 
e. podmiotom świadczącym inne usługi: doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów itp., 
f. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ( np. ZUS, urząd skarbowy ). 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonywania umowy o współpracy, przy czym niepodanie 
danych będzie skutkować niemożnością zawarcia i wykonywania umowy. 
10. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
11. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. 
12. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w 
tym RODO, osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
14. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o zasady i przy zastosowaniu zabezpieczeń 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
15. Wnioskodawca przekaże powyższe informacje osobom fizycznym, z którymi współpracuje w związku z przystąpieniem do Programu, 
w szczególności swoim pracownikom.  
 

 


